Klauzula informacyjna dla klientów
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazanych do naszego biura
jest Bożena Monika Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOWALSKA
BOŻENA MONIKA, "PANTERA", ul. Garibaldiego 4 lok. 21P, 04-078 Warszawa, numer
telefonu m+48 502227648 adres e-mail: pantera-biuro@wp.pl (dalej: „Administrator”).
Państwa dane osobowe przekazane Administratorowi są przetwarzane:
a) w celu realizacji łączącej Państwa z Administratorem umowy na świadczenie usług
(art. 6 ust. 1 b RODO), przez czas trwania tej umowy;
b) w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku przechowywania
dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 c RODO), przez czas wymagany przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
c) w celu obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej
nas umowy (art. 6 ust. 1 f RODO), przez czas równy okresowi przedawnienia
roszczeń, a jeżeli zostało wszczęte postępowanie, to do czasu jego prawomocnego
zakończenia.
Państwa dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom publicznym, jeżeli
obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jak również podmiotom współpracującym z Administratorem (takim jak np. informatyk,
dostawca poczty elektronicznej, dostawcy aplikacji, programów i systemów, na których
pracuje Administrator).
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 na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Realizacja tych praw jest możliwa po skontaktowaniu się z
Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: pantera-biuro@wp.pl
Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania
spowoduje brak możliwości zawarcia i realizowania na Państwa rzecz umowy o świadczenie
usług przez nasze biuro.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail panterabiuro@wp.pl
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