
 
 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:  

 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AbakWM Kancelaria biegłego rewidenta 

i doradcy podatkowego Wioletta Roman, 31-435 Kraków ul Prandoty 10A/46 wpisana do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Przedsiębiorca,  

NIP 6761967374 (dalej: „Przedsiębiorca”);  

2. może się Pan/Pani skontaktować ze Przedsiębiorcą w dowolny sposób, np. telefonicznie pod 

numerem 608 346 124, korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo 

na adres: kancelaria@abakwm.pl; 

3. o ile nie przekazał/-a nam Pan/Pani swoich danych osobowych osobiście, Pana/Pani dane 

osobowe zostały pozyskane przez Przedsiębiorcę od Pana/Pani pracodawcy, kontrahenta lub 

kontrahenta Pana/Pani pracodawcy; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wstępnej analizy Pana/Pani sprawy oraz 

przedstawienia oferty lub  udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytanie w celu zawarcia 

umowy. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych uprzejmie 

prosimy o zaprzestanie przesyłania korespondencji. Informujemy, iż prowadzenie 

korespondencji elektronicznej, w szczególności przekazywanie pocztą elektroniczną (e-mail) 

danych osobowych lub jakichkolwiek dokumentów zawierających dane osobowe 

poczytujemy jako wyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie; 

5. W dalszej kolejności Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu 

wykonania umowy świadczenia usług przez Przedsiębiorcę, a także udostępniane 

przewidywanym odbiorcom danych tj. informatykom, doręczycielom, kurierom, bankom, 

prawnikom, księgowym, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę również w celu wysyłki informacji 

marketingowej i porad na temat usług oferowanych, jak również w celu wypełnienia 

ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych i 

podatkowych oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub f) Rozporządzenia; 

6. Samodzielne przekazanie Przedsiębiorcy danych przez Pana/Panią uznaje się za dobrowolne, 

jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania 

umowy przez Przedsiębiorcę;  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę przez okres niezbędny do 

wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, chyba że 

przepisy prawa będą wymagać przetwarzania przez okres dłuższy;  

8. w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani 

danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, cofnięcia zgody 

oraz możliwość wykonywania prawa do sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych przed wycofaniem zgody. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez 

wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: kancelaria@abakwm.pl. 


