KLAUZULA INFORMACYJNA
w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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

Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę
na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest
Biuro Rachunkowe "Mar-Tax" Marcin Jurkiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 19/13.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych w związku z realizacją procesu korespondencji.
1. Przedstawicielem Administratora jest Pan Marcin Jurkiewicz. Kontakt z przedstawicielem
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: biuro@martax.jgora.pl
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania zawarte w
otrzymanej za pomocą formularza kontaktowego korespondencji.
Przekazywane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu
kontaktowym.
Dane osobowe będą przechowywane tak krótko jak to możliwe, tzn. zostaną niezwłocznie
usunięte w momencie zakończenia konwersacji.
Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być
przetwarzane jedynie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody,
przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z
wykorzystaniem profilowania.
Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowych.

Pozdrawiamy serdecznie!

Biuro Rachunkowe "MAR-TAX" Marcin Jurkiewicz
/ Administrator danych /

