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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

ANDRZEJ BRZOSTOWSKI BIURO RACHUNKOWE 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejsza Polityka prywatności Andrzej Brzostowski Biuro Rachunkowe („Polityka”) zawiera informacje o 

administratorze danych osobowych, zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych i prawach 

przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez Andrzej Brzostowski Biuro Rachunkowe. 

1.2 Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Brzostowski Biuro Rachunkowe z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Skłodowskiej 1a, 90-505 Łódz („Administrator”). 

1.3 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem pod 

adresem ul. Skłodowskiej 1a, 90-505 Łódź lub drogą elektroniczną: doradca@podatkowy.com. 

 

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

2.1 Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe: 

2.1.1 w celu zawarcia i realizacji umowy, gdy jesteś jej stroną lub gdy na Twoje żądanie jest to niezbędne do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej 

jako „Rozporządzenie”); 

2.1.2 w celach archiwizacyjnych (art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości); 

2.1.3 w celu rozpatrywania Twoich potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) 

Rozporza ̨dzenia); 

2.1.4 w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora przy wykorzystaniu profilowania, na 

podstawie Twojej zgody, jeżeli taka zgoda została wyrażona. Profilowaniem może być ocena niektórych 

czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące produktów i usług 

Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; 

2.1.5 w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(art. 49 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu); 

2.1.6 w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem 

ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem 

dowodów księgowych (art. 86 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa); 

2.1.7 do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: 

2.1.7.1 w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora; 

2.1.7.2 w celu badania satysfakcji klientów; 

2.1.7.3 w wewnętrznych celach administracyjnych, w tym prowadzenia analizy zarządczej, analiz, badania 

tendencji rynkowych i raportowania na potrzeby wewnętrzne Administratora; 

2.1.7.4 w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w 

tym wyłudzeniom; 

2.1.7.5 w celach związanych z organizacją i usprawnianiem funkcjonowania Administratora, podnoszeniem 

jakości świadczonych usług oraz zapewnieniem i podnoszeniem standardów bezpieczeństwa. 

 

3. Okres przetwarzania i przechowywania danych 

3.1 Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika 

to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe okresy przetwarzania i 

przechowywania danych osobowych przewidziane są w szczególności w przepisach podatkowych, przepisach prawa 

cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. 
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3.2 Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od podstawy prawnej tego przetwarzania i wynosi 

odpowiednio: 

3.2.1 w związku z wykonywaniem przez Administratora zawartej przez Ciebie umowy z Administratorem – przez 

okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia 

ewentualnych roszczeń związanych z umową, tj. przez okres 3 lat; 

3.2.2 w celach archiwizacyjnych na podstawie ustawy o rachunkowości – przez okres realizacji umowy, a po jej 

wygaśnięciu przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym umowa wygasła; 

3.2.3 w celu rozpatrywania Twoich potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – przez okres realizacji umowy, 

a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj. przez 

okres 3 lat; 

3.2.4 w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora przy wykorzystaniu profilowania – do 

czasu odwołania przez Ciebie zgody na wykorzystywanie Twoich danych w tym celu; 

3.2.5 w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

– przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w 

którym umowa wygasła, chyba że przed upływem tego terminu Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

zwróci się do Administratora z żadaniem przedłużenia okresu przetwarzania danych na kolejny okres, nie 

dłuższy jednak niż 5 lat; 

3.2.6 w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem 

ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem 

dowodów księgowych – przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres 5 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym umowa wygasła; 

3.2.7 do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia przez Ciebie 

sprzeciwu wobec przetwarzabnia Twoich danych w tych celach. 

 

4. Kategorie danych 

4.1 Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych: 

4.1.1 dane identyfikujące osobę; 

4.1.2 dane teleadresowe; 

4.1.3 dane dotyczące posiadanych produktów i usług; 

4.1.4 dane socjo-demograficzne, w tym m.in.: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, 

wykształcenie, dochody i wydatki; 

4.1.5 dane dotyczące zobowiązań, w tym m.in. źródło zobowiązania, kwota i waluta zobowiązania, przyczyny 

wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości. 

 

5. Kategorie odbiorców danych 

5.1 Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5.2 Ponadto Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione przez Administratora innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi są lub mogą być: 

5.2.1 Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17A; 

5.2.2 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77; 

5.2.3 ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 100; 

5.2.4 Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38; 

5.2.5 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 

12; 

5.2.6 podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym 

usługi marketingowe, usługi prawne, w tym windykacyjne, usługi finansowe, w tym z zakresu księgowości oraz 

usługi w zakresie prowadzenia audytów Administratora, usługi z zakresu IT, w tym z zakresu przetwarzania 

danych osobowych w chmurze obliczeniowej, usługi archiwizacyjne; 
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5.2.7 partnerzy biznesowi Administratora – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie lub 

udostępnianie tym podmiotom przez Administratora Twoich danych osobowych. 

 

6. Prawa osoby, których dane dotyczą 

6.1 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Tobie prawo dostępu do 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

6.2 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. W szczególności przysługuje Tobie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora. 

6.3 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, w szczególności zgoda na 

marketing bezpośredni produktów i usług Administratora przy wykorzystaniu profilowania, masz prawo wycofania 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 

6.4 W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, 

przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

6.5 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem wysyłając informację pod adres:   

ul. Skłodowskiej 1a, 90-505 Łódź lub elektronicznie: doradca@podatkowy.com 

6.6 Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej: https://uodo.gov.pl/. 

 

7. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 

7.1 Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 

7.2 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, będzie dokonywane w szczególności w celu: 

7.2.1 dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie 

danych podanych przez Ciebie przy zawieraniu umowy oraz zgodnie z wewnętrzną metodologią 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązującą w grupie kapitałowej, której 

Administrator jest częścią; z oceną tą może być związane sprawdzenie Twoich danych w bazach danych osób 

zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz bazach danych osób, wobec których zostały nałożone 

międzynarodowe sankcje; 

7.2.2 marketingu bezpośredniego tj. proponowania Tobie możliwie najlepiej dopasowanych produktów lub usług 

Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem; profilowanie w celu marketingu 

bezpośredniego nie będzie miało wpływu na Twoją sytuację prawną, jak również nie będzie wpływać na Ciebie 

w inny podobny sposób. 

  

7.3 Konsekwencją zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora może być zawarcie bądź odmowa 

zawarcia z Tobą umowy.  

7.4 Z uwagi na powyższe informujemy Ciebie, że przysługuje Tobie prawo do: 

7.4.1 żądania od Administratora indywidualnego rozpatrzenia Twojego przypadku; 

7.4.2 wyrażenia własnego stanowiska w sprawie; 

7.4.3 zakwestionowania decyzji podjętej przez Administratora w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich 

danych osobowych, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

 

8. Informacja o wymogu podania danych 

https://uodo.gov.pl/
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8.1 W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z 

Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt oferowany przez Administratora oraz 

zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 


