
 

Klauzula informacyjna RODO 

Zasady przetwarzania Twoich danych 

Administrator danych 
osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U. JAKUB JANIK  
z siedzibą w 32-600 Oświęcim, ul. Bolesława Chrobrego 1 lok. 7. 

Inspektor ochrony danych 
osobowych 

F.H.U. JAKUB JANIK nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie 
pytania, żądania i zastrzeżenia proszę kierować na adres: biuro@taxcentrum.pl 

Twoje dane 

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy to: - imiona, nazwiska, adresy: zamieszkania, 
zameldowania, siedziby; NIP, REGON, PESEL, numery telefonu, nazwa działalności; kod 
klasyfikacji PKD, wysokość wynagrodzenia za pracę; orzeczony stopień 
niepełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy (w tym L4); rodzaj, seria i numer 
dokumentu tożsamości, wartość nabytych dóbr materialnych i niematerialnych; ustalony 
tytuł do renty albo emerytury, numery telefonów; również w zakresie dane członków 
rodziny oraz pracowników - w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. 

Podstawa podania danych i 
cel ich przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością, czyli 
aby m.in.: 

a) realizować obowiązki ciążące na F.H.U. JAKUB JANIK, które wynikają z 
przepisów prawa 

b) zawrzeć umowę o świadczenie usług księgowych 
c) prowadzić na Twoje zlecenie ewidencję pracowników zgodnie z KP 
d) prowadzić rozliczenia z pracownikami, naliczać potrącenia, obliczać składki 

ZUS, w tym rozliczać rocznie pracowników i pobrane zaliczki na podatek 
dochodowy 

e) księgować na Twoje zlecenie list płac i rachunków w wymaganych 
ewidencjach księgowych 

f) na Twoje zlecenie obsługiwać dopłaty, dotacje i wpłaty do PFRON 
g) na Twoje zlecenie realizować obowiązki pracodawcze względem ZUS 
h) prowadzić na Twoje zlecenie procesy księgowe: fakturowania, prowadzenia 

ewidencji księgowych 
i) wykonywać obowiązki wynikające z Procedury Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. 
-- w zakresie zawartej umowy. 

Przetwarzanie Twoich danych jest więc konieczne abyśmy mogli zawrzeć oraz wykonać 
umowę pomiędzy Tobą a F.H.U. JAKUB JANIK oraz realizować wyżej wymienione 
prawnie uzasadnione interesy F.H.U. JAKUB JANIK. 

Kategorie odbiorców 
danych 

W związku i w zakresie niezbędnym do realizacji przez nas powyższych celów Twoje 
dane osobowe mogą być przekazane do: 
- Urzędów Skarbowych; 
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
- Państwowej Inspekcji Pracy 
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
- Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Prokuratury 
- innych urzędów, sądów i organów ścigania. 
 
Ponadto, Twoje dane w formie zorganizowanych baz danych mogą być przekazywane 
licencjonowanym i uprawnionym podmiotom świadczącym usługi serwisowe 
programów ich autorstwa (Podmiotom przetwarzającym) w celu zarządzania 
infrastrukturą informatyczną (w zakresie napraw lub konserwacji tychże baz danych). 

 
Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji 
usługi. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do 
wykonania zawartej umowy o świadczenie usług. 

Okres przetwarzania 
danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać przez: 
- 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych lub od dnia 
przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. 
Po upływie tego okresu zanonimizujemy te dane. 

Twoje uprawnienia 

Prawa dotyczące 
przetwarzanych danych 

1. Za pośrednictwem kontaktu z F.H.U. JAKUB JANIK lub kontaktu e-mail:  
a) masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz w określonych 

sytuacjach ich przeniesienia. 
b) możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich 

przetwarzania. 
2. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

Twoich danych. 

Polityka Bezpieczeństwa 
Danych Osobowych 

W F.H.U. JAKUB JANIK wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, 
wraz z rejestrem czynności przetwarzania oraz załącznikami. Masz prawo do wglądu do 
tych dokumentów. Są one dostępne w Biurze, tj. Biuro Rachunkowe TAX CENTRUM, pl. 
Tadeusza Kościuszki 4, 32-600 Oświęcim. 
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