
 

 
 

  
 

 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
ADMINISTRATOR DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poland 
Audit Services sp. z o. o. (zwany dalej „Administratorem”)  
z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2 w Warszawie (01-209). 
Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem poprzez 
adres email: monika.byczynska@crowe.pl lub pisemnie na 
adres siedziby.  
 

 
CELE PRZETWARZANIA 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. świadczenia usług audytowych dla Klientów, tj. 
przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy, 

2. realizacji umowy o przeprowadzenie badania 
ustawowego sprawozdań finansowych, a także 
realizacji zadań lub obowiązków określonych  
w ustawie o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1441 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351  
z późn. zm.), 

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

4. wykonania obowiązków spoczywających na 
Administratorze, jako instytucji obowiązanej zgodnie  
z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 tj.). 
 

 
PODSTAWY PRAWNE 

PRZETWARZANIA 

 
Pani/Pana dane są przetwarzane na niżej wymienionych 
podstawach: 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); polegającym na 
przeprowadzeniu badania ustawowego sprawozdań 
finansowych oraz wykonania pozostałych operacji 
przetwarzania danych osobowych wskazanych  
w umowie, nieobjętych wprost przedmiotem usług; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Charakter danych osobowych przetwarzanych w związku  
z realizacją umowy obejmuje także dane dotyczące wyroków 
skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO oraz 
nie obejmuje szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 
9 ust. 1 RODO. 

 

 
OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

 
Pani/Pana dane będą przechowywane: 

• po zakończeniu realizacji usług przez okres co 
najmniej 5 lat od zamknięcia akt badania lub do czasu 



 

 
 

  
 

 

 
przedawnienia okresu karalności przewinienia 
dyscyplinarnego, na podstawie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym; 

• w celach podatkowych - przez 5 lat od końca roku 
kalendarzowego; 

• w celach rachunkowych - przez 5 lat od końca roku 
rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie. 

• w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń – 
przez okres niezbędny, dopuszczalny przez przepisy 
prawa. 

• w celu  pełnienia obowiązku stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego na podstawie ustawy  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego 
dnia roku następującego po roku od zdarzenia. 
 

 
ODBIORCY DANYCH 

 
Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe są 
upoważnieni pracownicy Poland Audit Services sp. z o. o. lub 
osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych  
z Poland Audit Services sp. z o.o., a także podmioty 
świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów 
informatycznych.   
 
Administrator zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania 
niektórych czynności w ramach badania innemu podmiotowi 
wpisanemu na listę firm audytorskich (w rozumieniu ustawy  
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym).  
 

 
PRAWA ZWIĄZANE Z 

PRZETWARZANIEM DANYCH 

 
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych: 

• prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii,  

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 
względu na szczególną sytuację, 

• prawo usunięcia danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych. 
 
Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie 
przetwarzania danych w ramach zawartych umów. 
 

 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 

państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca 

pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

 
Dane kontaktowe Polskiego organu nadzorczego: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Fax: 22 531 03 01. 
 

  



 

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROFILOWANIA I 

ZAUTOMATYZOWANEGO 
PODEJMOWANIA DECYZJI 

 

 

 

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w procesach 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.  

 
OBOWIĄZEK PODANIA 

DANYCH 
 

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

 
PRZEKAZYWANIE DANYCH 

POZA EUROPEJSKI OBSZAR 
GOSPODARCZY 

 

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  


