POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest firma Biuro rachunkowe DECRET - Krzysztof Jędrysik,
prowadząca działalność pod adresem: Grunwaldzka 25 39-100 Ropczyce, o nadanym numerze
identyfikacji podatkowej (NIP): 8181470729, o nadanym numerze REGON: 180382430, świadcząca
usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.decret.pl

Biuro rachunkowe DECRET - Krzysztof Jędrysik
ul. Grunwaldzka 25, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181470729
REGON: 180382430

DANE KONTAKTOWE
info@decret.pl
+48 664-942-745

DANE OSOBOWE ORAZ CELE PRZETWARZANIA
W momencie kiedy zamierzasz skorzystać z naszej oferty usług podatkowych na naszej stronie
internetowej lub przez kanał poczty elektronicznej prosimy Ciebie w odpowiednim etapie o podanie
danych osobowych.
W zależności od tego na jaki zakres przetwarzania udzielisz zgody twoje dane osobowe będziemy
przetwarzać w celach.
Udzielenie odpowiedzi na zadane zapytania odnośnie realizowanych usług oraz oferty
Realizacja zamówionych usług podatkowych / doradztwo podatkowe
Realizacja zamówionych usług wniosków o dofinasowanie.
Realizacja usług rozliczeń podatkowych polskich i zagranicznych.
Fakturowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy
szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.
6. Przesyłanie informacji marketingowych kanałami teleinformatycznymi (jeżeli Użytkownik
wyraża zgodę na takie formy kontaktu)
7. Realizacja usług powiązanych do zamówionych.
1.
2.
3.
4.
5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w przesłane przez serwis www.decret.pl lub przez kanał poczty elektronicznej
przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczących
ochrony danych osobowych, tj. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz
RODO.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, nasze procedury oraz stosowane zabezpieczenia spełniają
wymagania nałożone przez obowiązujące rozporządzenie RODO.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom,
jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków
ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom
odbiorców:
•
•
•

Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.
Podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych.
Innym odbiorcom danych np. pośrednikom, parterami, kurierom, bankom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

INFORMACJE O FORMULARZARZ
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, dane
kontaktowe, dane dochodach polskich oraz z innych krajów, dane o zatrudnieniu o ile zostaną one
podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np
w celu dokonania procesu zamówienia usługi podatkowej lub kontaktu handlowego itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

LOGOWANIE
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane
w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi
świadczonych usług hostingowych.
Zapisowi mogą podlegać:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o adresie IP,
informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez
rejestratory na stronie,
informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej
przez Operatora usługi pocztowej.

PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych w serwisie jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do
zawarcia umowy lub skorzystania z usług.

TWOJE UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych gwarantujemy tobie prawo do:
a) dostępu do twoich danych osobowych
b) poprawiania twoich danych osobowych
c) żądania usunięcia twoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do zapomnienia)
d) ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych
e) przeniesienia twoich danych osobowych

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych:
a) z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie
danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f rodo (prawnie uzasadnionych interesach realizowanych
przez administratora)
b) jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim

jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się proszę z nami: info@decret.pl

W przypadku uznania, że twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,
możesz zgłosić taką sprawę do organu nadzorującego, którym jest generalny inspektor ochrony danych
osobowych (adres: generalny inspektor ochrony danych osobowych, ul. stawki 2, 00-193 warszawa).

OCHRONA DANYCH
Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w
szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
ochronę przed utratą danych
Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób
odwracalny.
Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (regularne kopie bezpieczeństwa).
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL).
Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych.
Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia
ochrony i poufności.

