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Szanowni Państwo, 

 

 

 W imieniu S&P Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Wrocławiu, zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/579 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: 

Rozporządzenie lub RODO – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S&P Audyt spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ulicy Gwiaździstej 64 lok. 

29/3, email: biuro@spaudyt.pl, tel. +48 71 333 56 80, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania zamówionej 

przez Państwo porady podatkowej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy S&P Audyt, podmiot 

zewnętrznych świadczący na rzecz S&P Audyt usługi informatyczne oraz dostawca 

poczty elektronicznej, 

4. S&P Audyt będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe i dokumentację związaną 

ze świadczoną usługą doradztwa podatkowego – przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

5. S&P Audyt nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to konieczne dla 

prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego, 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku zamiaru skorzystania z tych praw, stosowne 

żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: biuro@spaudyt.pl, 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie usług doradztwa 

podatkowego, 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w programie 

informatycznym wyłącznie w celu rozliczenia podatkowego usług doradztwa 

podatkowego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
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