
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  
PROFIN AGATA CHRZANOWSKA sp. z o.o. 

 

Wprowadzenie 

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku (“RODO”). 

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, 

niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, 

przechowywanie, utrwalanie, archiwizowanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

3. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PROFIN Agata 

Chrzanowska sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem i Przetwarzającym lub „PROFIN”) jest zarówno 

administratorem danych osobowych jak i Przetwarzającym. Dotyczy to zarówno przypadków, w których 

PROFIN Agata Chrzanowska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskał z innych źródeł. 

4. Niniejszy dokument stanowi integralną część Polityki Ochrony Danych Osobowych. 

 

§1 Administrator Danych 

1. Administratorem danych osobowych w stosunku do danych Klientów będących osobami fizycznymi jak i 

w stosunku do Klientów przekazujących dane mogące sklasyfikować ich jako osoby fizyczne (w 

momencie otrzymania informacji np. przesłane drogą elektroniczną pytania lub zapytanie o ofertę), jest 

PROFIN Agata Chrzanowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółką Doradztwa Podatkowego 

nr Lic. MF 457, uprawnioną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa 

podatkowego,  z siedzibą w Piasecznie ul. Geodetów 48, wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, pod numerem KRS: 0000418217,  NIP: 123-126-93-81, REGON: 

146097526, 

2. Administrator jako podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych w rozumieniu “RODO” jest dostępny pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi: 

3. Pocztą pod adresem: PROFIN Agata Chrzanowska sp. z o.o., ul. Geodetów 48 05-500 Piaseczno, 

 tel./fax (22) 715 30 00 do 02, 

 Pocztą elektroniczną: biuro@profin.com.pl. 

mailto:biuro@profin.com.pl


 

 

4. Procesor jako podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych w rozumieniu “RODO” jest dostępny pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi: 

 Pocztą pod adresem: PROFIN Agata Chrzanowska sp. z o.o., ul. Geodetów 48 05-500 Piaseczno, 

 tel./fax (22) 715 30 00 do 02, 

 Pocztą elektroniczną: biuro@profin.com.pl. 

 

§2 Sytuacje przetwarzania danych osobowych 

PROFIN przetwarza dane Klientów przy świadczeniu usług. Dane osobowe oraz informacje zawarte w mailu 

przysłanym przez Klienta a także wszelkie dane powierzone przez Klienta w ramach świadczenia przez 

PROFIN usług księgowych, kadrowo-płacowych, doradczych lub innych wykorzystywane będą przez PROFIN 

w celach informacyjnych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak 

najwyższej jakości świadczonych usług. 

 

§3 Cel przekazywania danych osobowych przez Klienta 

Dane podawane przez Klienta w celu kontaktu z PROFIN są podawane dobrowolnie. Niektóre z danych mogą 

być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia usług przez PROFIN lub aby spełnić 

wymagania określone przepisami prawa, których PROFIN musi przestrzegać. 

 

§4 Podstawa przetwarzania danych 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

 zawarcie i realizacja umowy,  

 wyrażona przez Klienta zgoda,  

 realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, 

 spełnienie przez PROFIN obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§5 Okres przetwarzania danych 

1. PROFIN przetwarza dane przez następujący okres: 

 w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało przez okres 

trwania umowy a także po jej rozwiązaniu, aż do czasu odwołania przez Klienta zgody. 

 w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych dla określonego celu, 

przetwarzanie będzie trwało do czasu odwołania zgody. 



 

 

 dane przetwarzane przez PROFIN w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu, będą przetwarzane 

przez czas trwania tego interesu.  

 PROFIN nie udostępnia danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest dobrowolna zgoda 

Klienta lub gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usług. 

 Dane przetwarzane w celu spełnienia przez PROFIN obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa PROFIN będzie przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów. 

 

§6 Informacja o odbiorcach 

1. Do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych Klienta należy Klient oraz:  

 osoby uprawnione przez Administratora wykonujące czynności należące do realizacji umów zawartych z 

Klientem, 

 wszelkie organy i jednostki samorządowe, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z 

obowiązujących przepisów prawa 

 firmy kurierskie i pocztowe, o ile jest to konieczne w celu realizacji umowy, 

 inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, 

umożliwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy. 

 

§7 Uprawnienia Klienta 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługują mu następujące uprawnienia, których 

realizację zapewnia Administrator:  

 prawo dostępu do danych osobowych Klienta, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy 

przetwarza on dane Klienta oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopii tych 

danych,  

 prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych Klienta, jeżeli dane przetwarzanie przez 

Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,  

 prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”); żądanie Klienta zostanie 

spełnione, o ile do dalszego przetwarzania nie obligują PROFIN przepisy prawa, z przepisów prawa nie 

wynika obowiązek, który PROFIN musi zrealizować lub gdy dane Klienta nie są niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych – Klienta ma prawo do otrzymania od Administratora w 

strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane 



 

 

osobowe dotyczące Klienta, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody; Klient może 

też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu wskazanemu przez 

Klienta podmiotowi,  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili Klient ma prawo cofnąć 

zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na 

podstawie zgody Klienta; cofnięcie przez Klienta zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora w celu objętym udzieloną 

zgodą. 

§8 Usunięcie danych 

1. Dane Klienta zostaną usunięte gdy: 

 nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 przetwarzane były na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody którą wycofał, a nie istnieje inna 

podstawa prawna przetwarzania danych, 

 Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w ramach realizacji prawnie 

usprawiedliwionego interesu PROFIN a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które 

usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych, 

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszę zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa. 

2. W celu usunięcia danych należy skontaktować się z Administratorem.  

 

§9 Bezpieczeństwo danych 

PROFIN zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym 

oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnej z wymogami prawa. 

 

§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator oświadcza, że osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

§11 Korzystanie z plików „cookies” 

Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej nie stosuje mechanizm plików „cookies”.  

 

 



 

 

§12 Postanowienia Końcowe 

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

2. Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb 

wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze 

zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki 

Prywatności Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

stronach głównych Administratora. 

3. Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień przysługujących Klientowi 

zgodnie z umową świadczenia usług oferowanych przez Administratora.  

 


