KLAUZUA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Aman Sp. z o. o., z siedzibą przy
ul. Kazimierzowskiej 85 lok. 33, 02-518 Warszawa (adres biura: ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa). Można się
z nami skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 836-57-52,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@aman.com.pl
2. Pana/Pani dane osobowe uzyskaliśmy o naszego klienta w zakresie i w związku np.:
• ze zgłoszeniem Pana/Pani do ubezpieczenia w ZUS,
• z przygotowaniem wspólnego zeznania podatkowego.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe na podstawie zawartej
umowy z osobą która udostępniła na Pana/Pani dane, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO.
• w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO,
jak np. rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgłoszenie do ZUS,
• w celu realizacji usprawiedliwionych celów Administratora, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich
jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami na podstawie umów
powierzenia, w związku ze świadczeniem usług dla biura rachunkowego:
• usługodawca hostingowy,
• dostawcy oprogramowania,
• organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:
• 6 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa licząc od dnia zakończenia
współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o rachunkowości,
• do czasu przedawnienia roszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby Administrator przetwarzał je bez podstawy prawnej.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

