
     

 

 

INFORMACJA OGÓLNA 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może lub mogą być: 

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych wskazana 
w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonywania 
zawartej umowy o świadczenie usług księgowych lub podejmowania na Państwa wniosek 
czynności prawnych przed zawarciem umowy – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych 
wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Spółki – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo. 

 
 
KLAUZULE INFORMACYJNE 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, iż: 
 
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria podatkowa i księgowa GEMER 
Adam Jasny i Ewa Tyniecka Spółka Jawna – dalej: SPÓŁKA, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-
634, ul. Juliusza Słowackiego 32/36 m. 23, 
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod numerem tel. nr 22 833 36 65, 
22 832 42 95, 501 217 617 i 602 652 110 lub adresem email: gemer@gemer.pl, 
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem 
zawartej już umowy o świadczenie usług księgowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub 
Art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.: pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny, 
4)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą współwłaściciele i upoważnieni pracownicy Spółki 
5)  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres związany ze świadczeniem usług 
księgowych, a dłużej przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie 
danymi, 
6)  posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
7)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    
8)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości prawidłowego wykonywania 
umowy o świadczenie usług księgowych 
9)  ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
 
 
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, iż: 



 
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Kancelaria podatkowa i księgowa GEMER 
Adam Jasny i Ewa Tyniecka Spółka Jawna – dalej: SPÓŁKA, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-
634, ul. Juliusza Słowackiego 32/36 m. 23, 
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod numerem tel. nr 22 833 36 65, 
22 832 42 95, 501 217 617 i 602 652 110 lub adresem email: gemer@gemer.pl, 
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w w związku z intencją zawarcia, bądź 
wykonywaniem zawartej już umowy o świadczenie usług księgowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, 
b, c, d, e, f  lub Art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób 
legalny, 
4)  kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe  
5)  Pana/Pani dane osobowe pozyskano legalnie od osoby, której dane te dotyczą, 
6)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą współwłaściciele Spółki i upoważnieni pracownicy 
Spółki, 
7)  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres związany ze świadczeniem usług 
księgowych, a dłużej przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie 
danymi, 
8)  posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 
9)   ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
10)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    
 
 

     
                                                                           
 

                                                                                         
 


