
Klauzula informacyjna (Informacje dotyczące danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 do 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) � dalej RODO &minus; informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Megatax.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy J.N. Jeziorańskiego 8/99, 03984 Warszawa, wpisana do rejestru KRS pod

numerem: 0000534727 przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy, NIP: 1132883020, jest Administratorem Twoich

danych osobowych.

Dane kontaktowe

w sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod e-mailem info@megatax.pl; pod numerem telefonu +221006767 lub pisemnie na

adres: Megatax.pl J.N. Jeziorańskiego 8/99, 03984 Warszawa .

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

-w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego

realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-w celu zawarcia umowy zlecenia usługi (związanej z realizacją zwrotu nadpłaty lub dopłaty do podatku dochodowego z tytułu pracy najemnej lub działalności

gospodarczej) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-w celu wykonania i na podstawie umowy zlecenia usługi (związanej z realizacją zwrotu nadpłaty lub dopłaty do podatku dochodowego z tytułu pracy najemnej lub

działalności gospodarczej), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania

faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1

lit. f RODO);

-w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych

klientów z usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich

interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z

tego prawa � zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie naszej usługi będą przetwarzane przez okres, w którym urząd podatkowy może zażądać



uzupełniających informacji lub mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym dodatkowy rok jest

przewidziany na wypadek wezwań urzędu lub roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem. 

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie naszej usługi w ciągu miesiąca od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej

umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego

naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom i podwykonawcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji usługi na Twoją rzecz. Do

Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi pozostali podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód,

wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Twoich danych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane osobowe które nam

podałeś. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie w naszym przypadku oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny jaką ofertą naszych usług

możesz być zainteresowany.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzula informacyjną

2020-01-28 ......................................................

                                (podpis)


