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Data obowiązywania: od 25 maja 2018 r.

Niniejsza Informacja o prywatności wyjaśnia zasady gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych
przez WTA TAX Attorneys Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Warmiński oraz Państwa prawa związane z tymi
danymi.
WTA TAX Attorneys Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Warmiński. (w niniejszej Informacji o prywatności dalej
zwana „nas”, „my” i „nasze” wraz z odmianami) jest administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 („RODO”) oraz wszelkimi krajowymi
prawami dot. ochrony danych osobowych.

Naszym Compliance Officerem jest Łukasz Warmiński. Dane do kontaktu: Adres e-mail: office@wta.com.pl.
Niniejsza Informacja o prywatności zastępuje wszelkie dotychczasowe Informacje o prywatności i równoważne
dokumenty, które mogli Państwo otrzymać lub przeczytać przed powyżej określoną Datą obowiązywania.
[Państwa prawa] Na mocy RODO mają Państwo (między innymi) prawo do: • Uzyskania dostępu do swoich
danych osobowych, które są w naszym posiadaniu, oraz kopii tych danych; • Zażądania od nas zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to powoduje szkody lub ma negatywny wpływ; •
Zażądania od nas zaprzestania wysyłania informacji marketingowych; • Zażądania od nas usunięcia swoich
danych osobowych; • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych; • Otrzymania od nas
podanych nam danych osobowych w uzasadnionym formacie określonym przez Państwo, między innymi celem
przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi danych; i • Zażądania od nas poprawienia
błędnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu.
Uwaga: należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i możemy być uprawnieni do odrzucenia
wniosków w przypadku istnienia odstępstw. Więcej informacji o swoich prawach można znaleźć na stronie Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl. W przypadku pytań na temat sposobu wykorzystywania
przez nas danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek z powyżej opisanych praw prosimy o kontakt:
office@wta.com.pl lub listownie: WTA Warmiński Tax Attorneys • biuro: ul. Sobieskiego 104/39 • 00-764 Warszawa
• POLAND. W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, istnieje możliwość złożenia
zażalenia na stronie www.giodo.gov.pl.

[Gromadzenie danych] Zgodnie z naszą polityką, zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia
określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to absolutnie konieczne.
W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług profesjonalnych, zwracamy się do
klientów o podanie niezbędnych informacji na temat ich wykorzystywania osobom, których dane dotyczą. Klienci
mogą skorzystać z odpowiednich części niniejszego oświadczenia lub odesłać osoby, których dane dotyczą do
niniejszego dokumentu, jeśli uznają to za stosowne.
Co do zasady, zbieramy dane osobowe od naszych klientów lub osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami
danego klienta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko kontaktu, numer
telefonu, adres e-mail i inne służbowe dane kontaktowe.
Dane osobowe gromadzimy na wiele sposobów, między innymi: • Na podstawie informacji przekazywanych nam
podczas spotkań z nami; • Na podstawie informacji dostarczanych za pośrednictwem Państwa firmy lub
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pośrednika; • Podczas kontaktu telefonicznego, faksowego, mailowego i innych form komunikacji elektronicznej.
W tym zakresie możemy monitorować, nagrywać i przechowywać wszelką komunikację tego rodzaju; • Podczas
wypełniania (osobistego lub przez nas) formularzy rekrutacyjnych lub wszelkiej innej dokumentacji; • Od innych
podmiotów współpracujących z nami lub z wami; • Od naszych agentów, doradców, pośredników i administratorów
Państwa aktywów; • Z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich, najczęściej w przypadku, gdy zachodzi
konieczność weryfikacji informacji o Państwie.
[Kategorie gromadzonych danych osobowych] Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych: • Imię i
nazwisko oraz informacje do kontaktu, takie jak adres zamieszkania lub służbowy, adres e-mail i numer telefonu;
• Informacje biograficzne, które mogą potwierdzać tożsamość, w tym datę urodzenia, numer identyfikacji
podatkowej, numer paszportu lub dowodu osobistego, kraju siedziby i/lub narodowości, podpis, • Informacje na
temat wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji lub gospodarki; • Państwa cele związane ze skorzystaniem z
naszych usługi; • Informacje na temat Państwa zatrudnienia, wykształcenia, sytuacji rodzinnej lub osobistej, a także
w stosownych przypadkach, zainteresowania, oraz • Informacje służące ocenie, czy zajmują Państwo eksponowane
stanowisko polityczne lub czy są Państwo zaangażowani w pranie pieniędzy • dane liczbowe dotyczące rozliczeń
podatkowych lub mogących mieć wpływa na rozliczenia podatkowe,
Podstawa przetwarzania danych osobowych (inna niż zgoda); sposób wykorzystania danych osobowych i
podmioty, którym je udostępniamy.

Świadczymy usługi profesjonalne w szerokim zakresie doradztwa podatkowego oraz prawnego. Część naszych
usług wymaga od nas przetwarzania danych osobowych.
Na przykład w ramach badania rozliczeń w zakresie PIT/ZUS analizujemy dane dotyczące wynagrodzeń oraz aby
móc wykonywać usługi w zakresie pomocy prawnej lub podatkowej, często musimy wykorzystywać dane osobowe.
Realizacja umowy

(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy dotyczącej usług profesjonalnych,
której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia działań w Państwa imieniu przed podpisaniem umowy.
W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów: • Sporządzenia oferty
dotyczącej oferowanych przez nas usług; • Świadczenie usług zgodnie z umową współpracy lub na
innych ustalonych zasadach; • Przetworzenia reklamacji lub opinii zwrotnej; • Inne cele, z myślą o
których przekazano dane osobowe.
W tym zakresie możemy udostępnić lub przekazać Państwa dane podmiotom, z którymi ściśle
współpracujemy np. Naszym profesjonalnym doradcom, jeżeli ich porada lub pomoc są niezbędne,
w tym prawnikom, księgowym, ekonomistom
Państwa agentom, przedstawicielom lub współpracownikom Państwa organizacji, doradcom,
administratorom Państwa aktywów i pośredników, o których nas Państwo poinformują;
Innym osobom, które zatrudniamy w celu pomocy świadczenia usług
informatykom lub specjalistom ds. PR;
Innym osobom trzecim, takim jak pośrednicy, których Państwu przedstawimy. W ramach możliwości
zawsze wcześniej poinformujemy kim oni są;
Naszym dostawcom usług magazynowania danych, dostawcom usług informatycznych .

Prawnie uzasadniony interes
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to także niezbędne do realizacji naszych słusznych interesów ,a
niekiedy do realizacji słusznych interesów innego podmiotu.
• Cele marketingowe (szczegółowe informacje znajdują się w podpunkcie Marketing); • Szkolenie naszych
pracowników lub monitorowanie ich wyników; • Administracja i zarządzanie naszej działalności, w tym
odzyskanie od Państwa należnej zapłaty, oraz archiwizacja lub analiza statystyczna; • Konsultacje w zakresie
naszych praw i zobowiązań, przykładowo, gdy potrzebujemy porady prawnej; w tym zakresie możemy
udostępnić dane osobowe: • Naszym doradcom lub agentom, jeżeli ich porada lub pomoc są niezbędne;
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• Osobom trzecim i ich doradcom, jeżeli te osoby trzecie nabywają, lub rozważają nabycie całej lub części
naszej działalności. •zarządzanie naszymi relacjami z klientami; rozwój działalności i usług (np. identyfikacja
potrzeb klientów i poprawa jakości wykonywania usług); utrzymywanie i korzystanie z systemów IT; organizacja
eventów lub pomoc w ich organizacji; oraz administracja i zarządzanie naszą stroną internetową oraz
systemami i aplikacjami. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych powiązanych z naszymi
klientami biznesowymi może być również prawnie uzasadniony interes administratora danych (np.
świadczenie usług na rzecz pracodawcy osoby, której dane dotyczą) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie
takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.
[Zobowiązania prawne] Przetwarzamy dane osobowe także w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym
podlegamy. Jak każdy dostawca usług profesjonalnych, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązków
wynikających z prawa, regulacji i wymogów organizacji zawodowych. Prowadzimy odpowiednią dokumentację w
celu wykazania, że usługi są wykonywane zgodnie z tymi zobowiązaniami, dokumentacja ta może obejmować dane
osobowe.
W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów: • Spełnienie wymagań zgodności i
obowiązków regulacyjnych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy; • Wymogi organów
podatkowych, wszelkich sądów właściwych lub organów prawnych.
W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązku wynikającego z prawa, który wymaga
przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie spełnienia obowiązków podatkowych lub wykazania albo
udokumentowania świadczenia usług profesjonalnych, podstawą przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych związanych z naszymi klientami korporacyjnymi jest obowiązek wynikający z tego prawa.
[Marketing] Możemy wysyłać komunikaty marketingowe dotyczące podobnych usług, które świadczymy, oraz inne
informacje, takie jak ostrzeżenia, newslettery czy zaproszenia na wydarzenia lub uroczystości, które naszym
zdaniem mogą zainteresować odbiorcę czy życzenia okolicznościowe. Informacje te będziemy przekazywać
różnymi drogami, takimi jak list, rozmowa telefoniczna, e-mail, SMS lub innymi kanałami cyfrowymi. Mogą Państwo
w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt: Adres
e-mail: office@wta.com.pl
[Przechowywanie danych] Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za
konieczny do spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i
regulacji prawnych).
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, regulacyjnych lub umownych, podstawowy okres
przechowywania w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie świadczenia
usług wynosi maksymalnie 10 lat.
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