INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Współpracowniku / Szanowna Współpracowniczko,

W myśl art. 13 i 14 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jako Administrator Twoich danych osobowych,
chcemy byś wiedział(a):

1. KIM JESTEŚMY:
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Borek Doliński Radcowie Prawni Spółka
jawna z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Plac Wolności 2/4, 61-738 Poznań, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS: 852234, NIP: 7831821915, REGON:
386626683, zwana dalej „Administratorem” lub „nami”.

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE:
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas:
2.1. w celu podjęcia czynności poprzedzających zawarcie przez nas umowy, na podstawie art. 6
ust. 1 pkt b) oraz f) RODO, do dnia zawarcia przez nas umowy albo uzyskania przez nas
informacji, iż umowa pomiędzy nami nie zostanie zawarta, jednak nie dłuższy jednak niż 3
miesiące od dnia wymiany ostatniej korespondencji mającej na celu zawarcie przez nas
umowy;
– a w razie nawiązania przez nas współpracy, również:
2.2. w celu realizacji umowy zawartej z Tobą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, przez okres
naszej współpracy;
2.3. w celu archiwizacji dokumentacji postępowań, w które Cię zaangażowaliśmy, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych, przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w ramach
którego Twoje dane osobowe były przetwarzane;
2.4. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas z mocy ustawy z 01.03.2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „AML”), na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 14 AML oraz przepisami rozdziału
5 AML (art. 33 i nast.), przez okres 5 lat od dnia zakończenia naszej współpracy;
2.5. w celu realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z naszą
współpracą (w szczególności obowiązków rachunkowych oraz podatkowych), na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja
podatkowa, przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zaistniał nasz
obowiązek podatkowy w związku z naszą współpracą;
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2.6. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi
wzajemnie nam przysługiwać w związku z prowadzoną współpracą, na podstawie art. 6 ust.
1 pkt f) RODO, a więc w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi
nam wzajemnie przysługiwać w związku z prowadzoną współpracą, do czasu przedawnienia
tych roszczeń.

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE:
Twoje dane osobowe udostępniane mogą być następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
3.1. Dostawcom usług hostingu (w tym chmury obliczeniowej) oraz poczty e-mail.
3.2. Dostawcom usług pocztowych.
– a w razie zawarcia przez nas umowy także:
3.3. Dostawcom usług księgowych.
3.4. Dostawcom systemów służących wystawianiu faktur oraz rozliczaniu czasu pracy.
3.5. Naszym współpracownikom.
3.6. Naszym Klientom, a także innym podmiotom zaangażowanym w sprawy zlecone nam przez
Klientów, w które Cię zaangażowaliśmy.
3.7. Krajowej Administracji Skarbowej.
3.8. Sądom powszechnym oraz stosownym organom władzy publicznej.
– natomiast w przypadkach przewidzianych w AML także:
3.9. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

4. CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE:
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
celów przetwarzania Twoich danych – brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację tych
celów. W przypadku Twoich danych przetwarzanych w celu realizacji przez nas obowiązków o
charakterze publicznoprawnym, podanie ich jest obowiązkowe jeśli chcesz z nami współpracować.
W przypadku gdyby przetwarzanie Twoich danych odbywało się na podstawie zgody, będziesz
miał(a) prawo do wycofania tej zgody poprzez kontakt z nami w jednej z form wskazanych w pkt. 9
poniżej. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na ważność przetwarzania Twoich
danych osobowych w okresie obowiązywania zgody.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA:
Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, dotyczących np. obowiązku zachowania tajemnicy
zawodowej, na zasadach opisanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, posiadasz
prawo do:
5.1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
5.3. przenoszenia danych;
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5.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2 w Warszawie).

6. CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE:
Twoje dane osobowe nie będą podlegać wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu
skutkującemu podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na Ciebie wpływających, w tym profilowaniu.

7. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH:
Twoje podstawowe dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko) oraz adres e-mail, a
także informacja o prowadzonej z nami współpracy przetwarzane mogą być przez podmioty
należące do grupy kapitałowej Microsoft. Podmioty te mogą mieć siedzibę poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w USA a podstawą prawną
przetwarzania przez nie danych osobowych i mechanizmem zabezpieczającym ten proces są tzw.
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Microsoft jest przy tym
czołowym i jednym z najbardziej renomowanych dostawców szeroko rozumianych usług
informatycznych, gwarantującym najwyższe standardy zabezpieczeń przetwarzanych informacji.
Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Microsoft dowiedzieć możesz się tutaj:
https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview.

8. CZY PRZETWARZAMY TWOJE INNE DANE NIŻ TE PODANE NAM PRZEZ CIEBIE:
Mogliśmy zweryfikować Twoje dane w publicznie dostępnych rejestrach – takich jak CEIDG oraz
wykaz podatników VAT. W przypadku pozyskania Twoich danych z publicznie dostępnych rejestrów
wskazanych powyżej, obejmują one kategorie danych osobowych wskazane w w/w rejestrach.
Dane te możemy przetwarzać celem Twojej identyfikacji oraz np. pozyskania Twoich danych
niezbędnych do sporządzenia umowy między nami, wystawienia Ci faktury lub opłacenia faktury
wystawionej przez Ciebie.

9. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ:
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
prosimy kierować na adres Administratora wskazany w pkt. 1 lub na skrzynkę office@bdrp.pl z
dopiskiem "Dane osobowe".
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