KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONSORCJUM POLSKICH
BIUR RACHUNKOWYCH
Szanowny Kliencie/Użytkowniku
W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich państw członkowskich
UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie), które w sposób istotny zmienia
dotychczasowe zasady przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Cię,
że:
1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych ma charakter w pełni dobrowolny.
2. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych jesteśmy My Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic
Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
NIP:6180040084 (dalej jako DGCS S.A.)
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3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
przez DGCS S.A. adres e-mail:iod@dgcs.pl
4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udostępniania użytkownikom
wizytówki Twojego przedsiębiorstwa jako członka Konsorcjum Polskich Biur
Rachunkowych na stronie internetowej http://konsorcjumpbr.pl/wizytowki, na
podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego
rozporządzenia.
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
- podmioty świadczące usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy
technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym,
- podmiot świadczący usługi hostingowe w celu świadczenia dla nas takich usług.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za
wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa
polskiego.
7. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres uczestnictwa Twojego
przedsiębiorstwa w Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych, chyba, że wcześniej
wycofasz udzieloną nam zgodę.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec
Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

9. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
- żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
- prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
- prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
- prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z
prowadzonych przez Nas zbiorów,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwłocznie zrealizujemy żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie
przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu
danych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy
obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie.

