Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie danych osobowych
( Prosimy o zapoznanie się z jej treścią )
Administratorem Danych Osobowych jest KAMSOFT Mazowsze sp. z o.o. , 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 4 lok. 3,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr
0000229955, REGON: 140073542, NIP: 9512139214 reprezentowana przez Grzegorza Jankowskiego – Prezesa
Zarządu ( dalej Spółka ).
Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy:
• 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),
• Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Kodeks cywilny ).
Kontakt ze Spółką możliwy jest w następujący sposób:
• na adres biura ( zawarty w pierwszym akapicie niniejszej informacji ) pocztą tradycyjną,
• telefonicznie na numer 22 859 72 53,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@mazowsze.kamsoft.pl
Wszystkie osoby – pracownicy Spółki - przetwarzające dane osobowe posiadają upoważnienia do przetwarzania
danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane do zachowania tajemnicy.
Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Państwa dane osobowe, przetwarzane są jedynie w celu wykonywania umowy współpracy ze Spółką. Podawanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy współpracy. W przypadku odmowy podania
danych Spółka nie będzie mogła świadczyć jakichkolwiek usług , ponieważ obowiązek wskazania danych wynika z
przepisów m. in. prawa w zakresie podatków.
Zakres danych zbieranych do współpracy to: imię/imiona, nazwisko, NIP, REGON, KRS, adres, nr telefonu, adres email.
Dane osobowe przekazywane są do urzędów które tego wymagają (Urząd Skarbowy, ZUS) lub innych organów
publicznych, a także sądów, komorników - jedynie na podstawie wynikającej z przepisów prawa.
Spółka korzysta z podwykonawstwa w zakresie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych. Wiąże się to z
ujawnieniem danych niezbędnych do realizacji powyższych usług tym podmiotom, jednak podwykonawcy ci
zobowiązani są do zachowania tajemnicy w kwestii powierzonych danych oraz przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Dane osobowe w Spółce oraz dane kontrahentów nie są przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają
profilowaniu.
Współpracujący ze Spółką mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Spółka przechowuje dane osobowe przez okres 5 pełnych lat od zakończenia współpracy z kontrahentem jako
spełnienie wymogów ustawy o rachunkowości.
Celem niniejszego dokumentu jest realizacja obowiązku informacyjnego. Nie ma konieczności kontaktowania się ze
Spółką ani wypełniania dodatkowych dokumentów - wystarczy zapoznać się z informacjami powyżej.

