KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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: „Rozporządzenie”, informuję,
że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Taxpoint sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, adres: ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000301855, NIP 9452099237, kapitał zakładowy:
70.000,00 PLN (dalej: „Spółka”);
2. Pana/Pani dane osobowe tj. adres e-mail, będą przetwarzane wyłącznie w celu
przekazywania Panu/Pani informacji o opublikowaniu artykułów na blogu Tax Point of
View na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w ramach realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Spółki polegającego na informowaniu swoich Klientów,
potencjalnych Klientów oraz osoby z nimi współpracujące o najważniejszych
zmianach w prawie, orzeczeniach lub innych kwestiach istotnych z punktu widzenia
zakresu usług świadczonych przez Spółkę;
3. w przypadku zamiaru lub konieczności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
w innych celach niż wskazane powyżej, Spółka zobowiązana będzie do wykazania
odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim,
w tym innym podmiotom powiązanym ze Spółką oraz zaufanym współpracownikom
Spółki (firmie świadczącej usługi IT itp.); podmioty te mogą przetwarzać Pana/Pani
dane osobowe na podstawie umowy zawartej ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniami
Spółki;
5. Spółka nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich;
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wniesienia
przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania; sprzeciw może Pan/Pani wnieść,
kontaktując się ze Spółką mailowo: biuro@taxpoint.pl lub korespondencyjnie na
adres wskazany w pkt 1 powyżej;
7. Na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do
Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie
skutkować brakiem możliwości przesyłania Panu/Pani informacji o opublikowaniu
artykułów na blogu Tax Point of View;
9. ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
10. Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych
osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób
na Pana/Panią wpływać.

