
KLAUZULA INFORMACYJNA

Centrum Finansowo – Szkoleniowe Union sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 (RODO).

1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: „Centrum Finansowo – Szkoleniowe 
UNION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 6/8 
40-013  (dalej zwany „Administratorem”).

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod 
adresem: biuro@grupaunion.pl

3. Administrator Danych osobowych przetwarza je w celu:

 świadczenia usług księgowych oraz kadrowo – płacowych dla Klientów, tj. przygotowania oferty, 
zawarcia i wykonania umowy,

 wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. 
zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym 
dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w celach rozliczeń finansowych z Urzędem 
Skarbowym,
b) 10 lat w celach rozliczeń ubezp. społ. z ZUS,
c) 2 lata w związku z rozpatrywaniem reklamacji (liczone od daty zakończenia umowy),
d) niezbędny dopuszczalny prawem celem ustalenia i dochodzenia roszczeń.

 do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Państwa dane możemy ujawnić:

 pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,

 podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i 
programistycznym,

 organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,

6. Pani/Pana (Państwa) dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z 
zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.



9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w
zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno
być przesłane na: biuro@grupaunion.pl

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić 
zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.


