
Ogólna klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka QUALITY 

ACCOUNTING & TAX SERVICES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-247), 

przy ulicy Marcina Flisa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: 0000506480, NIP: 5223014792. 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1. w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. w celu wypełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO); 

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane 

w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa 

danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez 

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz wymagany 

przepisami prawa podatkowego, czyli w czasie nie dłuższym niż do upływu okresu 

przedawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

W przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń 

wynikających z Umowy będziemy przechowywali Państwa dane do czasu 

prawomocnego zakończenia tych postępowań. 

Ofertę, którą Państwu przedstawiliśmy przechowujemy nie dłużej niż 12 miesięcy 

(chyba, że zawarli  z nami Państwo umowę lub są Państwo zainteresowani nową 

ofertą). 

 

 

 



V. Odbiorcy danych 

Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby 

realizować cele wymienione w punkcie II w zakresie, w jakim są one im niezbędne 

do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli 

posiadamy inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą 

być:  

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie, takie jak dostawcy 

systemów informatycznych, usług hostingowych lub podmioty świadczące usługi 

archiwizacji dokumentów, 

b) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych; 

c) podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, usługi audytorskie, 

d) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych 

państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w 

innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez 

obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie. 

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) prawo do cofnięcia w dowolnym czasie dobrowolnej zgody na przetwarzanie (bez 

wpływu na działania, które podjęliśmy, zanim cofnęli Państwo zgodę). 

 

Wszelkie sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe są: 

-  z wykorzystaniem adresu email: anna.czuchaj@q-accounting.pl  lub 

-  pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej z adnotacją 

„Ochrona danych osobowych”. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i 

wykonania umowy. Część danych, które zbieramy, jest wymagana z uwagi na 

regulacje wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, z tych też względów podanie ich jest konieczne. 

 

VIIII. Aktualizacje klauzuli informacyjnej 

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 27.08.2018 roku i może podlegać 

dalszym zmianom.  

 


