Polityka prywatności
Informacje ogólne
Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SALDO S.C.
ul. Kondratowicza 18 lok. 202, 03-285 Warszawa.

Kto wykorzystuje podane dane osobowe?
Odbiorcami podanych danych będą pracownicy Administratora oraz udziałowcy spółki
zajmujący się obsługą i realizacją związaną z zamawianą usługą, archiwizacją dokumentów,
obsługą systemów i programów księgowo-kadrowych.

Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli
skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt na adres:
kasiakucharek@wp.pl

Ochrona danych
Ochrona interesu Klientów
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz
podstawa prawna tych działań
Pozyskanie danych
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach
formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cel zbierania danych
Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z zawartą umową współpracy,
np. księgowanie dokumentów, wyliczanie podatków, tworzenie listy płac, zgłoszenia do ZUS

Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy, oraz gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań
realizowanych w interesie publicznym,

Zakres zbierania danych
Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
W jakim celu przetwarzamy dane i w jakim zakresie?
Czyje dane przetwarzamy?
Klienta biura, oraz jego pracowników
Jakie dane są przetwarzane?
imię i nazwisko, adres podany w formularzu
rejestracyjnym, numer PESEL, numery
rachunków, data urodzenia, obywatelstwo,
nazwa działalności
Podstawy prawne
W celu realizacji usługi

RODO art. 6 ust. 1 lit. b i c
Kto jest odbiorcą danych?
Administracja publiczna, banki, instytucje
finansowe,
Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu
wypełnienia obowiązków prawnych
Administratora stanowiących podstawę tego
przetwarzania.
Czyje dane przetwarzamy?
Klienta biura, oraz jego pracowników
Jakie dane przetwarzamy?

W celu spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa lub
interesu publicznego

Dane wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy, w szczególności dane
wskazane w art. 9 Ustawa z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1049 z późn. zm.)
Podstawy prawne
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e

Kto jest odbiorcą danych?
Podmioty uprawnione do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub
administracja publiczna.
Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu wykonania przez Administratora
obowiązków określonych w poszczególnych
przepisach prawa.

Twoje prawa
Prawo dostępu do danych
Przysługuje Tobie prawo:
•

dostępu do treści swoich danych osobowych,

•

sprostowania danych,

•

usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy,

•

przenoszenia tych danych do innego podmiotu,

•

usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem,

zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy
krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim
(RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Nowy urząd powstanie
25 maja 2018 roku.
•

