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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wystawienia rachunku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
RODO zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie z siedzibą w
Wyszkowie przy ul. Białostockiej 9, tel. 29-742-36-34, zwana dalej Izbą.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
izba.wyszkow.iod@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 29 7423634 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia rachunku i mogą być udostępniane
organom państwowym w zakresie wykonywanych zadań m.in. urzędom skarbowym oraz firmie Reset2 Sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawi art. 6 ust. 1 / art. 9 ust. 2
Rozporządzenia.
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, który reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez 5 lat licząc od dnia końca roku kalendarzowego,
w którym upłynął termin płatności podatku zgodnie z art. 70 ust. 1 Ordynacji podatkowej
i art. 112a ustawy o podatku towarów i usług.
9) Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia wystawienie rachunku.

…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………..
(czytelny podpis)

