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I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13, 14 i 21 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, 

informujemy: 

1. Administratorem danych jest Aleksander Szymczak Biuro Rachunkowe z siedzibą w Rawiczu przy ul. Wojska Polskiego 

26, 63-900 Rawicz, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 6991023441, 

REGON 410040841, tel. 65 546 42 77, e-mail: biuro@aszymczak.pl. 

2. Kontakt z specjalistą ds. ochrony danych osobowych: rodo@aszymczak.pl.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

3) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na 

podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4) rekrutacji: 

a. udostępnienie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda art. 6 

ust. 1 lit a RODO na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a 

zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie; 

c. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - szczególnych kategorii danych 

osobowych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie.    

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 4) lit. c mogą być sformułowane w następujący sposób: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do dokumentów przez 

Aleksander Szymczak Biuro Rachunkowe - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO” 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora 

danych, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: wymiany korespondencji; zaproszenia do kontaktu 

biznesowego; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; 

archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi Administratorowi danych, takim jak: kancelarii 

prawnej, firmie windykacyjnej, specjaliście ds. ochrony danych osobowych, dostawcą usług informatycznych, firmie 

hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu: 

− wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w 

którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; 

− marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; 

− wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania 

danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 roku; 

− rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji; 
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− ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli przepis szczególny 

nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada 

na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. 

11. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, gdy 

ma to zastosowanie: publicznie dostępne strony Internecie, rejestry lub branżowe spis firm. 

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 

lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, 

której dane dotyczą.  

14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim. 

 

II. Polityka plików cookies 

1. Plik cooki (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądaną stronę internetową na komputerze lub 

urządzeniu mobilnym użytkownika.    

2. Strony https://aszymczak.pl/, https://aszymczak.com używają plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i 

uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach: 

a) funkcjonalnych,  

b) statystycznych, 

c) reklamowych. 

3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za 

pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

4. Użytkownik określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za 

pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  

5. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub 

urządzeniu mobilnym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

6. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub urządzeniu 

mobilnym użytkownika. 

7. Użytkownik strony może w każdym czasie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak 

takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. 

8. Warunki przechowywania lub odczytywania plików cookie można zmienić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce 

internetowej: 

− Internet Explorer, link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  

− Mozilla Firefox, link: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  

− Chrome, link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl  

− Safari, link: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265  
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