
Polityka Prywatności 
 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe mgr Iwona Jaromin-
Pawlak z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Obrzeżna Północna 17; 

 Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: tel 600063429 e-mail: i.pawlak@biuro-
ijp.com.pl;  

 Podane dane osobowe będą przetwarzane 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i należytego jej 
wykonania. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Biurem Rachunkowym mgr Iwona 
Jaromin-Pawlak 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na świadczenie usług ( 
art 6 ust 1 pkt a,b,c,d,e) ; 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016; 

 Państwa dane przetwarzane będą elektronicznie i papierowo. Administrator Danych zapewnia 
zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 
poufności, integralnosci, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych. 

 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są 
one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CeiDG); 

 Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów 
prawa; 

 Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym; 
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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