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Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAWO USŁUGI KADROWO-

KSIĘGOWE Jadwiga Nawojczyk ul. Inflancka 4, 51-354 Wrocław.  

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: kadry1@nawo.net.pl, 

b. telefonicznie pod numerem: +48 71 345 74 47, 

c. pisemnie: NAWO USŁUGI KADROWO-KSIĘGOWE Jadwiga Nawojczyk  

ul. Inflancka 4, 51-354 Wrocław. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (Kodeks cywilny, zawarta 

umowa, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. przetwarzane w celu wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych 

(ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od osób fizycznych, ustawa o podatku 

od towarów i usług, art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c. przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego 

na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 

roszczeniami (Kodeks postępowania cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Okres, przez który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą: 

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do 

dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej 

trwania, 

b. przetwarzane w celu wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych przez 

okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 

(do 5 lat), 

c. przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego 

na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 

roszczeniami przez okres dozwolony w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń (do 2 lat). 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

a. organy podatkowe, 

b. podmioty świadczące usługi bankowe, 

c. podmioty świadczące usługi poczty internetowej, 

d. podmioty świadczące usługi serwisowe IT, 

e. podmioty świadczące usługi IT. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych 

osobowych) , 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

e. prawo do przenoszenia danych osobowych, 

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia  

i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak 

możliwości zawarcia i wykonywania umowy. 

 


