
POLITYKA PRYWATNOŚCI
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Niniejszy dokument  zwany określa  w jaki  sposób Biuro Rachunkowe ABIS Sp.  z  o.o.  zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych i prawa naszych klientów. 
Dokument jest w całości zgodny z:

1) Rozporządzeniem 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) zwane dalej RODO,

2) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
3) Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych.
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Administratorem danych  jest  Biuro  Rachunkowe  ABIS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  ul.
Moniuszki 4/6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach,  VIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem
KRS: 0000527687, posiadająca NIP 954-275-07-88.
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We wszelkich kwestiach dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych udzielamy 
informacji pod adresem e-mail: biuro@brabis.pl i numerem telefonu 794-009-007
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1. Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów.
2. Dane są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów 

(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe przetwarzane są:
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści współpracy w zakresie 

umowy księgowo-kadrowej oraz prawidłowej realizacji usług
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1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych ustalamy na: biuro@brabis.pl
3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia 

prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
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Biuro Rachunkowe ABIS Sp.  z  o.o.  nie  udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli

mailto:biuro@brabis.pl


upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa z zastrzeżeniem prawa do udostępniania
posiadanych danych osobowych oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
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1. Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o. posiadane dane osobowe przetwarza samodzielnie bez
pośrednictwa innych podmiotów i partnerów gospodarczych.

2. Przetwarzane  dane  osobowe  nie  są  przekazywane  do  państw  trzecich  lub  organizacji
międzynarodowych.

3. Dane  są  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  prawidłowego  i  rzetelnego  wykonania  wiążącej
umowy o obsługę księgowo-kadrową a w szczególności:
-  wypełnienia  prawnie  ciążących  obowiązków  na  Administratorze  danych  w  związku  z
koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
„RODO” w związku z przepisami podatkowymi).

4.  Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  związku  z  realizacją  zawartej  umowy,  do  czasu  jej
zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
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Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o. informuje każdego czyjego dane przetwarzamy o następujących 
prawach:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
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1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy księgowo-
kadrowej.

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych 
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy
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Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o. informuje, że nie stosuje następujących praktyk związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych:

– nie profilujemy danych osobowych
– nie automatyzujemy procesów przetwarzania
– nie wykorzystujemy danych do wysyłania żadnych reklam i innych treści nie związanych 

bezpośrednio z zakresem świadczonych usług
– nie pozyskujemy danych osobowych wrażliwych ani niepotrzebnych w procesie świadczonych

usług.
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Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o. zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki 



Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe 
przepisy prawa.

Katowice, 25 maja 2018


