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Firma TaxPlus Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by chronić powierzone dane osobowe swoich klientów, dostawców 
i pracowników firm współpracujących zgodnie z 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) i Ustawą z dnia 10 maja 2018  
o ochronie danych osobowych. 

Jak przetwarzamy dane osobowe? 

Administratorem danych osobowych jest TaxPlus Sp. z o.o. z siedzibą w Kozach przy ulicy Słonecznej 37.  

Firma TaxPlus Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych:  

Pan Grzegorz Janikowski. Adres mailowy do kontaktu to rodo@rodo.tcp.pl 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe? 

Podstawą przetwarzania danych osobowych są umowy, kontrakty, umowy o współpracy lub ich inicjacja, wykonania 

ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie 
faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),  
a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). 
Celem przetwarzania danych jest realizacja umów. 

Jakie dane osobowe zbieramy? 

Firma TaxPlus Sp. z o.o. zbiera informacje o swoich klientach, dostawcach i pracownikach firm współpracujących. 
Wśród przetwarzanych danych osobowych mogą znajdować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, 

nazwa firmy, data i miejsce urodzenia, pesel, NIP, seria i numer dowodu osobistego, stan rodziny, obywatelstwo, płeć, 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres email, kod oddziału NFZ, adres zamieszkania, adres 

zameldowania, adres do korespondencji, nazwa banku i numer rachunku bankowego, dane o dochodzie, numer 

telefonu komórkowego, powszechny obowiązek obrony, dane o członkach rodziny (Imię, Nazwisko, data urodzenia, 
pesel, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym),  informacja czy pracownik pobiera emeryturę, rentę, nr decyzji, zajęcia komornicze, dane z legitymacji 

studenckiej (data wydania, numer albumu).  

Komu przekazujemy dane osobowe? 

Odbiorcami przetwarzanych przez TaxPlus Sp. z o.o. danych osobowych są: Poczta Polska, firmy 

kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora. 

Przysługujące uprawnienia 

W każdym czasie osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, prawo do 

usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. 

W celu realizacji praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych należy wysłać wypełniony 
formularz (dostępny w załączniku) na adres mailowy rodo@rodo.tcp.pl. Podanie wszystkich wymaganych danych jest 

niezbędne do uwierzytelnienia osoby składającej wniosek. 

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

W chwili obecnej nie przekazujemy danych osobowych poza EOG.  
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1. Dane osobowe osoby ubiegającej się o informacje w trybie przewidzianym przez rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych 

 

Imię:  

Nazwisko:  

Numer telefonu:  

Adres email:  

 

W przypadku, gdy numer telefonu i adres email będą niezgodne z danymi posiadanymi przez firmę TaxPlus 

Sp. z o.o., nie jesteśmy w stanie uwierzytelnić osoby składającej. W takiej sytuacji wymagane jest osobiste 

stawienie się w siedzibie firmy celem uwierzytelnienia.  

 

2. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Prosimy zaznaczyć prawa, z którego chce Pan / Pani skorzystać: 
 

 Prawo dostępu do danych 

 Prawo do sprostowania / uzupełnienia danych 

 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
 Prawo do ograniczenia przetwarzania 

 Prawo do przenoszenia danych – aktualnie nie jest realizowane przez TaxPlus Sp. z o.o. 

 Prawo do sprzeciwu 

 Prawo do niepodlegania profilowaniu 

 Prawo do przenoszenia danych 

 

Ze względu na brak profilowania swoich klientów firma TaxPlus informuje, że prawo do niepodlegania 
profilowaniu jest zawsze realizowane. 
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3. Dodatkowe informacje, które są wymagane w celu realizacji poszczególnych praw 

 

a) W przypadku realizacji prawa do sprostowania / uzupełnienia danych – dane jakie powinny zostać 
poprawione: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania – przyczyna ograniczenia przetwarzania 

danych: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) W przypadku realizacji prawa do sprzeciwu – proszę wskazać do których operacji przetwarzania  

Pana / Pani danych wnosi Pan / Pani sprzeciw: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


