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Informacja dot. ochrony danych osobowych
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
zwane także „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Karczyński,
działający pod firmą Doradztwo Podatkowe dr Łukasz Karczyński, ul. Marsa
23/1, Gdańsk 80-299, wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem
11309 (dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy m.in.
poprzez korespondencję kierowaną pod ww. adres.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz wszelkie inne informacje i fakty, o których
Administrator, jego pracownicy lub podwykonawcy dowiedzieli się w związku z
wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego, stanowią tajemnicę
zawodową chronioną na podstawie art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o
doradztwie podatkowym.
3. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych z uwagi na brak takiego
obowiązku.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia
odpowiedzi na Pana/Pani wiadomość.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie koniecznym do
satysfakcjonującego Panią/Pana zakończenia kontaktu, lub do wycofania zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez
upoważnionych pracowników lub podmioty zewnętrzne wyłącznie w celach,
o których mowa w pkt 5.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które
realizują dla Administratora określone usługi, takie jak: podwykonawstwo
czynności doradztwa podatkowego i innych usług świadczonych przez
Administratora, usługi przechowywania danych, w tym obsługa poczty
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, płatnicze,
rozrachunkowe lub księgowe. Dane te mogą być udostępnione także podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak organy podatkowe,
sądy, organy ścigania, lecz tylko na podstawie żądań spełniających odpowiednie
wymagania prawne lub w celu wykonania umowy dotyczącej czynności
doradztwa podatkowego lub innej usługi świadczonej przez Administratora.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia
danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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