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Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
Rozporządzenie 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);

Identyfikacja podmiotu
Podmiotem administrującym danymi jest Opti-Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Hanki Ordonówny 14/2,
41-209 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443783.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe, które gromadzimy są zbierane przez Opti-Tax wyłącznie:
•
w celu realizacji zleconych usług,
•
w celach księgowo – podatkowych,
•
w celach marketingowych: do kierowania ofert i promocji
•
w celu kierowania newslettera w zakresie bezpłatnych podatkowych treści redakcyjnych.
Przetwarzane dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej
z Klientem umowy. Przetwarzanie danych osobowych przez Opti-Tax odbywa się zawsze przy zachowaniu środków
technicznych i organizacyjnych gwarantujących wymagany poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

Zgody
Przekazując swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na ich przetwarzane przez Opti-Tax w zakresie zdefiniowanym
w części Polityki prywatności – "Cel przetwarzania danych".

Prawo do ochrony danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych w części „Cel przetwarzania
danych”.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw należy skierować dyspozycję pisemnie na adres: Opti-Tax Sp. z o.o., ul. Hanki
Ordonówny 14/2, 41-209 Sosnowiec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@opti-tax.pl
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Opti-Tax nie zbiera danych wrażliwych
Opti-Tax nie gromadzi danych wrażliwych takich jak: pochodzenie etniczne i rasowe, poglądy polityczne, religijne
i filozoficzne, przynależność do partii politycznych i związków zawodowych, szczegółowe dane związane ze zdrowiem
i orientacją seksualną.

Aby otrzymać od nas newsletter w zakresie bezpłatnych treści redakcyjnych potrzebujemy od Ciebie podania adresu email. W tym zakresie potrzebna jest Twoja zgoda (www.opti-tax.pl - Partnerzy).
Chcąc otrzymać ofertę na świadczone przez nas usługi potrzebujemy Twoje imię i nazwisko, adres mailowy, krótką
charakterystykę Twojej działalności (miesięczną ilość dokumentów, ilość zatrudnianych osób, rodzaj prowadzonej
działalności np. spółka cywilna, działalność indywidualna, spółka sp. z o.o. Itp). Abyśmy mogli skierować do Ciebie ofertę
potrzebujemy Twojej zgody (www.opti-tax.pl - Kontakt).
Jeśli chcesz podpisać z nami umowę wymagamy imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta
(zazwyczaj jest to właściciel), danych adresowych miejsca prowadzenia działalności, nr NIP, REGON, KRS, adres
mailowy, nr telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów z Opti-Tax. Dane podajesz dobrowolnie w celu realizacji umowy.
Dane osobowe Twoich pracowników/zleceniobiorców gromadzimy tylko w zakresie wymaganym przez przepisy, na
podstawie podpisanej z nami umowy.

Transfer danych
Wszystkie dane osobowe, które przekazujesz osobiście, za pośrednictwem strony internetowej, jak również dane
otrzymane w drodze kontaktu telefonicznego lub przez pocztę email nie są udostępniane innym podmiotom, niż
uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie danych
Opti-Tax będzie przechowywać Twoje dane osobowe oraz dane powierzone do przetwarzania przez okres niezbędny do
realizacji celów, w związku z którymi dane są zbierane i przetwarzane,
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że przepis prawa będzie wymagał
dłuższego przechowywania dokumentów.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych oraz w celu przesyłania newslettera przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności
od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Ochrona danych osobowych
Opti-Tax podejmuje środki techniczne i organizacyjne, włącznie z szyfrowaniem danych, w celu ochrony wszystkich
przekazanych danych osobowych przed przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub
ujawnieniem.

