
POLITYKA  PRYWATNOŚCI

Administratorem  danych  osobowych  jest  Biuro  Usług  Rachunkowych  i  BHP
Katarzyna Minias ul. Plażowa12, 62-100 Wągrowiec 

Definicje 
RODO – Rozporządzenia 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
BIURO – Biuro Usług Rachunkowych i BHP Katarzyna Minias

Zbieranie danych osobowych
Biuro  zbiera  dane  dla  oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów,  przetwarza  je
zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Dane są  zbieranie  jedynie  w adekwatnym,  niezbędnym i  koniecznym zakresie  w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Biuro nie udostępnia danych żadnym
nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa odbiorcom.
Biuro  zbiera  następujące dane osobowe:   imię,  nazwisko,  adres  e-mail.  Dane te
zbierane  i  przetwarzane  są  w  programie  pocztowym  w  celu  prowadzenia
korespondencji mailowej.
Dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  mailingu  lub  wydawane  osobom
postronnym,  z  wyjątkiem  organów  ścigania  lub  innych  przewidzianych  prawem
sytuacji.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane  będą  przetwarzane  w  celu  umożliwienia  komunikacji  z  Biurem  za
pośrednictwem poczty e-mail. 

Podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane przetwarzamy między innymi:
– podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie
danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
–  niekiedy  przepisy  prawa  wymagają  od  nas  przetwarzania  pewnych  danych
osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);
Prosimy  o  niepodawanie  za  pośrednictwem  strony  internetowej  oraz  poczty
elektronicznej  informacji  ze  szczególnych  kategorii  danych  osobowych  (takich  jak
informacje  o  rasie  czy  pochodzeniu  etnicznym,  poglądach  politycznych,
przekonaniach  religijnych  lub  filozoficznych,  przynależności  do  związków
zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego. 
Jednocześnie  informujemy,  że  „Zgoda”  w  rozumieniu  RODO  to  dobrowolne,
konkretne,  świadome  i  jednoznaczne  okazanie  woli,  którym  osoba,  której  dane
dotyczą,  w  formie  oświadczenia  lub  wyraźnego  działania  potwierdzającego,
przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  RODO posługuje
się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w
kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać
na: na zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane
dotyczą,  zaakceptowała  zaproponowane  przetwarzanie  jej  danych  osobowych.  W
związku  z  powyższym,  dobrowolnie  podane  dane  osobowe  w korespondencji  na



przykład  w  formie  zapytania  wysłanego  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  Biuro
uzyskuje zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas  przetwarzania  danych  osobowych,  jest  uzależniony  od  podstawy  prawnej
stanowiącej  legalną  przesłankę  przetwarzania danych osobowych.  Dane nie będą
przetwarzane dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:

 do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania
danych, które takiej zgody wymagają;

 jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące
przepisy  prawa,  okresy  przetwarzania  danych  w  tym  celu  określają  te
przepisy.

Udostępnianie danych
Dane osobowe nie są udostępniane, profilowane.
Odpisując na e-maile od kontrahentów widzimy z jakiego e-maila przyszedł dany list,
ale nie wiemy jaki system operacyjny posiada nadawca. 

Prawa przy przetwarzaniu danych osobowych
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo do usunięcia waszych danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 prawo do sprostowania waszych danych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


