INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Od 28 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za
ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, którego celem
jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Finansowo – Księgowa
D&M Konto Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, adres ul. Dębowa 36B 32020 Wieliczka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537051,
NIP 9452182168, Regon 360495422, zwana dalej D&M Konto.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy
łączącej Kontrahenta i D&M Konto, jak również do podjęcia na żądanie
Kontrahenta działań przed zawarciem umowy. Przetwarzanie danych
osobowych osób działających w imieniu Kontrahenta jest również
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez D&M Konto, w tym w szczególności realizacji umowy
łączącej Kontrahenta i D&M Konto.
3.

Podstawą prawną przetwarzania jest:
a. w przypadku danych osobowych Kontrahenta: art. 6 ust. 1 lit. b i f
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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO,
b. w przypadku danych osobowych osób działających w imieniu
Kontrahenta: art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
4. Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do
innych

celów

wynikających

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

realizowanych przez D&M Konto, w tym w szczególności w celu
dochodzenia roszczeń wynikających bądź związanych z umową, jak również
w

celu

marketingu

bezpośredniego.

W

takiej

sytuacji

podstawą

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia.
5. Kontrahent, jak również osoba działająca w jego imieniu może wyrazić
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach niż
określone powyżej. W takiej sytuacji Kontrahent i osoba działająca w jego
imieniu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po
zakończeniu obowiązywania umowy do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń wynikających bądź związanych z umową. W przypadku braku
umowy pomiędzy D&M Konto a Kontrahentem dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do kontaktu z Kontrahentem i
osobami działającymi w jego imieniu.
7. Podanie danych osobowych w celach określonych w punkcie 5 jest
dobrowolne
8. Podanie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 i 4 jest
warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i
wykonanie umowy. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwi kontakt
z Kontrahentem.
9. Dane

osobowe

mogą

być

przekazywane

osobom

trzecim

w

celu

wykonywania przez D&M Konto działalności gospodarczej oraz jeśli
wymagają tego przepisy prawa.
10. Kontakt we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
dostępny jest pod adresem e-mail kontakt@dmkonto.pl

