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Klauzula dla osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, 

pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów oraz osób do kontaktu 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji Bożena 

Krawczuk z siedzibą w Opolu(45-325) przy ulicy Światowida 2/24, REGON nr:160060860, NIP nr: 

7541050421. 

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych prosi o kontakt pod adresem: iod@kancelariaabi.pl   

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów z klientami lub kontrahentami/w 

związku pełnienia funkcji członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, 

reprezentantów klientów lub kontrahentów oraz osób do kontaktu na  podstawie art. 6 ust.1 lit. f 

RODO. 

b)  dochodzenia  roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

c) wynikających z ustawy o rachunkowości (np. w celu opatrzenia podpisem sprawozdania 

finansowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do biura rachunkowego, firmom kurierskim, 

Poczcie Polskiej S.A.,  hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania, urzędom skarbowym, 

klientom, kontrahentom, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, doradczym, firmom 

umożliwiającym obsługę oprogramowani IT, kancelariom prawnym, bankom  oraz innym podmiotom 

upoważnionym na mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami wynikającymi z 

ustawy o rachunkowości oraz po okresie przedawnienia roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wyrażenia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a ich 

niepodanie uniemożliwi realizację obowiązków nałożonych na firmę przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

9. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

mailto:iod@kancelariaabi.pl


 
KLAUZULA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ CZŁONKÓW ORGANÓW OSÓB 

PRAWNYCH, PROKURENTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, REPREZENTANTÓW KLIENTÓW LUB 
KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB DO KONTAKTU 

 
 
 

 2 

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w 

formie profilowania. 

11. Źródłem pochodzenia danych osobowych Pani/ Pana danych jest firma, w której pełni Pani/Pan 

funkcję członków organów zarządczych lub funkcję osoby do kontaktu. 

 

Opole 15.07.2020 

Klauzula stanowi załącznik do Polityki ochrony danych osobowych umieszczonej na stronie 

www.kancelariaabi.pl w zakładce „Jak chronimy Twoje dane”.  

 


