
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej: 
RODO) informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator), jest Taxline Doradcy 
Podatkowi Maria Pietrzyk-Wdowiak z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 8/48, 00-193 
Warszawa. 

2. Punkt kontaktowy 

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres poczty 
e-mail: biuro@taxline.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w 
pkt 1. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów analitycznych, związanych z 
funkcjonowaniem stron internetowych, dostarczania newslettera, prowadzenia innej 
działalności marketingowej, w tym marketingu bezpośredniego, udzielania odpowiedzi 
na zapytania zgłoszone przez formularz kontaktowy. 

Administrator nie udostępnia i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych 
osobowych osób odwiedzjących stronę www.taxline.pl (dalej: Strona), bez zgody osób, 
których dane osobowe dotyczą. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit a, lit. b, lit. f RODO:  

- udzielona zgoda (na dostarczenie newslettera, odpowiedz na zapytanie 
wysłane przez formularz kontaktowy).  

- umowa, lub  
- prawnie uzasadniony interes administratora, (np. lepszego doboru 

produktów/usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji Strony, 
optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o osobach odwiedzających 
Stronę, analizy finansowej naszej działalności itp.). 
 

5. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane: 

- w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub 
innych działań osoby, której dane dotyczą, 



- w przypadku niezbędności danych osobowych do wykonania umowy, przez 
czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej 
umowy, nie mniej niż pięć lat, 

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 
interes administratora, do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą 
skutecznego sprzeciwu, 

- w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami, 
 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, 
z którymi współpracujemy, wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3 powyżej. 

Ponadto dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom/dostawcom usług 
(podmiotom przetwarzającym) np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, 
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem 
i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora. 

7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy do: 

- Google LLC, Mountain View California Stany Zjednoczone - decyzje Komisji 
Europejskiej dotyczące USA, tzw. Privacy Shield stwierdzające odpowiedni 
poziom ochrony, status aktywny 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Ac
tive 

- Microsoft Corporation Redmond, Washington USA, Microsoft Online, Inc. - 
decyzje Komisji Europejskiej dotyczące USA, tzw. Privacy Shield; stwierdzające 
odpowiedni poziom ochrony, status aktywny 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&contact=
true#privacy-policy-1 

8. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą 

Osoba, której dane osobowe dotyczą w każdym momencie ma prawo: 

- dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  

- cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest zgoda. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, a 
przetwarzanie możliwe jest tylko do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

- przenoszenia danych osobowych, w zakresie, w jakim dane osobowe są 
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub 
przetwarzane na podstawie zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa 
osobie, której dane osobowe dotyczą, przekazujemy dane osobowe w 



ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do 
odczytu maszynowego. Osoba, której dane osobowe dotyczą może przesłać je 
innemu administratorowi. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.uodo.gov.pl 

- wniesienia sprzeciwu w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub dane osobowe 
przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (w szczególności 
wobec przetwarzania danych osobowych w celach analitycznych).  

W celu skorzystania z wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z 
Administratorem wysyłając maila na adres poczty e-mail: biuro@taxline.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.Administrator 
zastrzega sobie prawo do reakcji na zgłoszenie skorzystania z wymienionych wyżej 
praw w ciągu 72 godzin. 

9. Dobrowolność udzielenia zgody 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W wyszczególnionych przypadkach 
prosimy o zaznaczenie odpowiednich zgód oraz podanie: 

- adresu poczty email - w celu zapisania się na newsletter, 
- imienia i nazwiska, adresu poczty email, numeru telefonu – w celu skorzystania 

z formularza kontaktowego,  
- imienia i nazwiska, adresu poczty email, numeru telefonu, stanowiska - w celu 

przeglądania archiwalnych newsletterów 

W przypadku zapisania się na newsletter, przesłania zapytania przez formularz 
kontaktowy lub przesłania danych kontaktowych w inny sposób brak zgody 
uniemożliwi nam dostarczenie newslettera, czy udzielenie odpowiedzi na zapytanie 
wysłane przez formularz kontaktowy.  

10. Zmiany Polityki Prywatności.  

Ten dokument może ulec zmianie. Informacje o wprowadzonych zmianach i terminie 
ich obowiązywania będą publikowane na Stronie. Zmiany będą wywierały skutek na 
przyszłość, nie wpłyną na uprawnienia osób odwiedzających nabyte przed 
wprowadzeniem zmian, osoba nie akceptująca zmian w każdej chwili może zaprzestać 
przeglądania Strony i oferowanych na niej usług. 

11. Zagrożenia związane z korzystaniem ze strony www.taxline.pl.  

Osoby odwiedzające Stronę informujemy, że dane przekazywane w publicznej sieci 
telekomunikacyjnej pomiędzy ich urządzeniami a Stroną nie są całkowicie bezpieczne. 
Administrator nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych 
podczas komunikacji ze Stroną. Niemniej, Administrator gwarantuje, że podejmie 
stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą 
elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych poprzez formularze 
elektroniczne. Ponadto, na Stronie mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów 



osób trzecich. Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością 
usługową świadczoną drogą elektroniczną oraz odrębną polityką prywatności, na 
której treść Administrator nie ma wpływu.  

12. Sposób zbierania danych osobowych/ Pliki cookies/ Inne technologie 

Administrator gromadzi dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez osoby, których 
dane te dotyczą przykładowo w drodze zapisania się na newsletter, wypełnienia 
formularza kontaktowego oraz automatycznie.  

Dane zbierane automatycznie dotyczą adresów IP osób odwiedzających Stronę w 
celach związanych z administracją serwerami oraz dostarczania spersonalizowanych 
usług i treści. Ponadto zebrane w ten sposób informacje służą do zbierania i 
okresowego analizowania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o 
regionie, z którego następuje połączenie).  

Strona wykorzystuje mechanizmy statystyczne Google Analytics oraz tzw. cookies tj. 
pliki przechowywane na dysku komputera osób odwiedzających stronę służące 
zachowaniu parametrów nawigacyjnych tych osób i statusu zalogowania. Pliki cookies 
nie mają na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o osobach odwiedzjących 
stronę, nie wprowadzają zmian na komputerze tych osób, stosowane są jedynie w celu 
zbierania danych statystycznych o ruchu na stronie. Osoba odwiedzająca Stronę może 
zmieniać ustawienia cookies lub usunąć cookies, co jednak może utrudnić korzystanie 
ze Strony.  

W trakcie odwiedzin Strony, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym 
tą Stronę może również gromadzić następujące dane: zapytania HTTP (w tym adresy 
IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane 
przez osobę odwiedzającą); czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi; w 
przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej 
stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer); informacje o systemie operacyjnym, 
przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego 
konfiguracji; inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu 
HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod 
https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt lub pod linkiem 
https://tools.ietf.org/html/. 


