Klauzula informacyjna
dla sygnatariusza Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości
1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Biuro), ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa.

2. W Biurze powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail:
iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Podane przez Panią/Pana, w powyższej deklaracji, dane osobowe będą przetwarzane w celu
prowadzenia ewidencji sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
4. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, zależnie od zakresu
udzielonych zgód. W przypadku zgody na marketing i/lub Newslettera dane będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody. W przypadku nie wyrażenia zgody na
marketing i/lub Newsletter - przez okres prowadzenia ewidencji sygnatariuszy oraz
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom ADO, jak też
podmiotom wykonującym usługi ADO na podstawie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia.
6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem wpisania
na Listę Sygnatariuszy.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą profilowane i nie będą transferowane do państw trzecich.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną
..........................................................................................
Data i podpis osoby, której dane są przetwarzane
Przyjmujący oświadczenie
w imieniu Biura
………………………………..
Data i podpis

Załącznik nr 1B
do uchwały nr 699/29/2007
Prezydium Zarządu Głównego
z dnia 13 listopada 2007 r

..................................................
(Imię i nazwisko)
....................................................
(Adres – kod miejscowość
...................................................
ulica, nr)
Telefon (do kontaktu) ..................
E-mail ……………………………….
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Zarząd Główny
Warszawa, ul. Górnośląska 5
przez
Oddział Okręgowy w ............................
DEKLARACJA SYGNATARIUSZA
KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI
Po zapoznaniu się z treścią Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
uchwalonego przez XIX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
oświadczam, że przyjmuję zasady Kodeksu do stosowania w mojej działalności zawodowej.
Jednocześnie informuję, iż zawodowo z rachunkowością związany/a jestem poprzez1:
 wykonywanie czynności księgowych
 wykonywanie czynności wspomagających zarządzanie
 wykonywanie rozliczeń podatkowych i innych rozliczeń publicznoprawnych
 naukę/ dydaktykę
 inne formy działalności zawodowej ..........................................................................
Miejsce pracy ............................................................................................................................
............................................................................................................................
Stanowisko ................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez
Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na potrzeby ewidencji sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej
Etyki w Rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Zgoda
obejmuje również prezentacje danych2 na stronie internetowej www.skwp.pl w formie Listy Sygnatariuszy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych
i aktualnej ofercie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w celu wysyłki Newslettera i innych materiałów wydawanych przez Stowarzyszenie.

W załączeniu – Klauzula informacyjna wymagana przepisami o ochronie danych osobowych.
…...........................
Podpis
................................. dnia ..........................
1
2

Proszę wskazać czynności i miejsce pracy
Dane obejmują: numer ewidencyjny wydanego poświadczenia oraz imię i nazwisko sygnatariusza.

