
Klauzula informacyjna dla klientów

 BIURO RACHUNKOWE ALICJA MANIERA,  "MANIERA SERVICE" – BIURO USŁUG
KOMPUTEROWO-INTERNETOWYCH

W  związku  z  umową  o  pracę  zawartą  z Alicją  Manierą  prowadzącą  działalnoś�c�
gośpodarczą pod firmą BIURO RACHUNKOWE ALICJA MANIERA,  "MANIERA SERVICE" – BIURO
USŁUG  KOMPUTEROWO-INTERNETOWYCH  (dalej:  „ADO”),  realizując  śwoje  obowiązki
wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady Unii Europejśkiej 2016/679 z
dnia  27  kwietnia  2016 r.  w śprawie  ochrony  ośo� b  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem
danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję naśtępująco:

1. Adminiśtratorem  danych  ośobowych  jeśt  Alicja  Maniera  prowadząca  działalnoś�c�
gośpodarczą pod firmą BIURO RACHUNKOWE ALICJA MANIERA,  "MANIERA SERVICE" –
BIURO USŁUG KOMPUTEROWO-INTERNETOWYCH z śiedzibą w Wieśzowej (42-672) ul.
Dworcowa 40, NIP: 6451371747, REGON: 276459871.

2. W  śprawach  związanych  z  kweśtią  ochrony   danych  ośobowych  z  ADO  mozJna
śkontaktowac�  śię piśemnie pod adreśem koreśpondencyjnym wśkazanym powyzJej lub
mailowo pod adreśem artm@wieśzowa.pl

3. Dane ośobowe przetwarzane śą:

a)  na  podśtawie  udzielonej  zgody  w  celu  odpowiedzi  na  zadane  pytanie  poprzez
kweśtionariuśz ośobowy (podśtawa prawna art. 6 uśt. 1 lit. a);

b) w celu realizacji umowy o ś�wiadczenie uśług informatycznych (podśtawa prawna art. 6
uśt. 1 lit. b);

c) poniewazJ  przetwarzanie jeśt niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciązJącego
na ADO wynikającego z uśtawy Prawo Telekomunikacyjne (podśtawa prawna art. 6 uśt.
1 lit. c RODO, art. 180a uśt. 1 pkt 1 i art. 180c Uśtawy Prawo telekomunikacyjne);

d) poniewazJ  przetwarzanie  jeśt  niezbędne  do  celo� w  wynikających  z  uzaśadnionych
intereśo� w realizowanych przez adminiśtratora do prowadzenia ewentualnych działan�
windykacyjnych,  prowadzenia  analizy  i  śtatyśtyki  w  celu  polepśzania  jakoś�ci
ś�wiadczonych uśług (podśtawa prawna art. 6 uśt. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami danych ośobowych mogą byc�  podmioty odpowiedzialne za obśługę prawną
i informatyczną z kto� rymi wśpo� łpracuje ADO.

5. Podanie danych ośobowych:

a) w przypadku zadania pytania za pomocą formularza na śtronie internetowej takich jak:
numeru  telefonu,  adreśu  e-mail,  dokładnej  lokalizacji  miejśca  dośtarczania  uśług
teleinformatycznych  -  jeśt  dobrowolne,  ale  brak  podania  danych  będzie  śkutkował
niemozJ liwoś�cią  odpowiedzi  na  zadane  pytanie  poprzez  formularz  oraz  okreś�lenia
mozJ liwoś�ci ś�wiadczenia uśług teleinformatycznych pod konkretnym adreśem;

b) w przypadku zawarcia umowy o ś�wiadczenie uśług teleinformatycznych takich jak: imię
i  nazwiśko,  adreś  zamieśzkania  i  numer  PESEL –  jeśt  dobrowolne,  ale  brak  podania
danych  uniemozJ liwia zawarcie umowy. Podanie danych ośobowych w pośtaci numeru
telefonu i adreśu e-mail nie jeśt wymagane do zawarcia umowy, ale brak podania tych
danych  uniemozJ liwia  kontakt  ze  śtrony  ADO  np.  w  celu  przeciwdziałania  zaiśtniałej
awarii lub w celu prześłania faktury.



6. Dane ośobowe będą przetwarzane przez ADO przez okreś trwania umowy oraz okreś
przedawnienia wynikających z umowy rośzczen�  (w przypadku ośoby fizycznej 6 lat oraz
3 lata  w przypadku przedśiębiorcy)  chyba,  zJe  obowiązek przechowywania  danych w
czaśie  dłuzJśzym  nizJ  wśkazany  powyzJej  wynikac�  będzie  z  obowiązujących  przepiśo� w
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych ośobowych przyśługuje prawo do:

a. zJądania od ADO dośtępu do danych ośobowych,

b. zJądania od ADO śprośtowania danych ośobowych,

c. zJądania od ADO uśunięcia danych ośobowych,

d. zJądania  od  ADO  ograniczenia  przetwarzania  danych  ośobowych  i  wnieśienia
śprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. zJądania od ADO przenieśienia danych ośobowych do wśkazanego podmiotu.

8. Z powyzJśzych praw mozJna śkorzyśtac� poprzez piśemny lub mailowy kontakt z ADO, pod
adreśami wśkazanymi w pkt. 1 i 2.

9. Udośtępnione dane ośobowe nie będą wykorzyśtywane w celu podejmowania decyzji
w śpośo� b zautomatyzowany, ani w celu profilowania.

10. Ponadto,  przyśługuje  takzJe  prawo  do  wnieśienia  śkargi  do  Preześa  Urzędu  Ochrony
Danych  Ośobowych,  w przypadku  uznania  przetwarzania  za  niezgodne  z  przepiśami
prawa.


