
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ENODO 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz praw podstawowych związanych z ich przetwarzaniem przez spółki z grupy Enodo tj.: 
ENODO ADVISORS Sp. z o.o., ENODO DORADZTWO PODATKOWE CICHOŃ I WSPÓLNICY 
SPÓŁKA PARTNERSKA, ENODO COMPLIANCE Sp. z o.o. przy czym każda z nich zwana będzie 
dalej jako: „ENODO”. 

Przedmiotowa Polityka prywatności jest wypełnieniem obowiązków, o jakich mowa w art. 13 oraz 14 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej: „RODO”. 

ENODO informuje, że Polityka Prywatności obejmuje wszystkie wymienione niżej podmioty:  

1. Klientów ENODO oraz ich pełnomocników lub przedstawicieli; 
2. Kontrahentów ENODO oraz ich pełnomocników, przedstawicieli,  a także osób wskazanych 

przez kontrahentów ENODO w tym pracowników lub współpracowników;  
3. Uczestników wydarzeń organizowanych przez ENODO takich jak Śniadanie Podatkowe z 

ENODO; 
4. Osób zapisanych na newsletter; 
5. Osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ENODO;  
6. Innych osób kontaktujących się z ENODO telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów 

społecznościowych oraz osób, z którymi kontaktuje się ENODO telefonicznie, mailowo lub za 
pośrednictwem mediów społecznościowych;  

7. Danych zbieranych za pośrednictwem profilów ENODO na portalach społecznościowych.  

Niniejsza polityka jest regularnie aktualizowana, tak aby odzwierciedlała środki podejmowane przez 
ENODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Informacja o aktualizacji polityki prywatności 
będzie zamieszczana na witrynie enodo.pl, a powiadomienie o zmianie pojawi się na witrynie w formie okna 
pop-up. 

§1 

Przetwarzanie danych osobowych przez ENODO 

1. W zakresie marketingu oraz sprzedaży usług a także w ramach relacji z Państwem, administratorem 
danych osobowych każdorazowo jest Spółka z którą nawiązano kontakt tj: 

a. Enodo Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-574) przy ul. Łowickiej 62; albo 
b. Enodo Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-574) przy ul. Łowickiej 62; albo 
c. Enodo Doradztwo Podatkowe Cichoń i Wspólnicy Spółka Partnerska z siedzibą w 

Warszawie (02-574) przy ul. Łowickiej 62. 
2. Jeżeli jednak Państwa dane osobowe pozostawione zostaną w celach: 

a. rekrutacyjnych; 
b. zapisania się na organizowane przez ENODO wydarzenia; 
c. otrzymywania bieżących informacji w formie newsletteru; 
d. otrzymywania zamówionych przez siebie informacji marketingowych; 
e. uczestniczenia w szkoleniach lub innych dedykowanych programach; 

mogą one być przetwarzane przez spółki wskazane w ust 1 lit a-c jako współadministratorów. 

3. W ramach prowadzonej działalności ENODO zbiera i przetwarza dane osobowe:  
a.  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez ENODO; 



 

 

b. Dane osobowe będą przetwarzane przez ENODO w ramach świadczenia usług doradztwa 
podatkowego lub prawnego w celu należytego i starannego wykonywania czynności 
zawodowych w zleconych ENODO pracach(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

c. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ENODO 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d. Dane osobowe mogą być wykorzystane przez ENODO w celu przesyłania informacji 
marketingowych oraz ofert sprzedaży usług, którymi potencjalnie może być 
zainteresowany klient ENODO (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

e. w celu wykonywania umów zawieranych przez ENODO z klientami, w tym organizowania 
szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi 
z ENODO. 

4. Przetwarzanie danych osobowych stanowi część procesu świadczenia usług przez spółki z Grupy 
ENODO z zachowaniem zasad legalności, rzetelności oraz  przejrzystości w szczególności w 
zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ENODO.  

5. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 
jakości świadczonych usług informujemy iż: 

a. Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe których bezpośrednim źródłem są nasi 
klienci lub ich ustanowieni przedstawiciele albo pełnomocnicy; 

b. Wykorzystywane dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu ostatecznego zakończenia 
współpracy z ENODO a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze 
świadczonymi przez ENODO usługami w ramach prowadzonej działalności; 

c. Państwa dane osobowe nie stanowią przedmiotu profilowania jako jednej z form 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych; 

d. Państwa dane osobowe nie stanowią przedmiotu wymiany handlowej pomiędzy ENODO 
a osobami trzecimi; 

e. ENODO nie zbiera w sposób celowy tzw. wrażliwych danych osobowych, chyba że taki 
obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. 
Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub 
etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań 
religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej 
lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne. 

§2 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności spółki z Grupy ENODO.  
2. Zwykłe dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe 

(adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email) mogą zostać udostępnione przez ENODO: 
a. podmiotom, które świadczą na rzecz ENODO usługi zewnętrzne (m.in. dostawcy usług 

informatycznych, księgowych, kurierskich etc.); 
b. organom administracji publicznej, służbom państwowym i sądom w ramach 

wykonywanych przez nie czynności ustawowych. 
3. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie ENODO. Dane osobowe nie są przekazywane 

do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie gdyby w ramach świadczenia przez 
ENODO usług konieczne było przekazanie danych osobowych do państw trzecich znajdujących 
się poza terytorium Unii Europejskiej, ENODO dokona odpowiednich działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. 

4. ENODO w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz podmiotami świadczącymi usługi 
doradztwa prawnego, podatkowego i usług rachunkowo-księgowych może, na podstawie zawartej 
umowy, w celu realizacji świadczonych Państwu usług powierzać przetwarzanie danych osobowych 
wskazanym wyżej podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane 
do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami ENODO. 

§ 3  



 

 

Poufność i warunki ochrony danych osobowych 

1. ENODO oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, 
zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych danych osobowych chroniło prawa osób, których 
dane dotyczą i spełniało wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, 
a w szczególności art. 32 RODO.  

2. ENODO oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w RODO dokonywane 
będzie w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych, stosując 
politykę tzw. „czystego biurka i ekranu” a przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, 
gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do 
przetwarzania danych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych . 

3. ENODO zawiadomi Państwa o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na 
bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ocenę oraz na wykonywanie uprawnień 
przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą. 

4. Ograniczenia określone w ust. 1-3 nie obejmują informacji oraz danych osobowych, które: 
a. są lub zostaną udostępnione publicznie (w sposób inny niż poprzez nieuprawnione 

wyjawienie tych informacji bezpośrednio lub pośrednio przez Enodo); 
b. są lub stały się wiadome Enodo, bez zastrzeżenia poufności; 
c. zostały lub zostaną nabyte lub opracowane przez Enodo w sposób niezależny tj. bez 

naruszenia poufności przekazanych przez Państwa danych osobowych; 
d. zostaną ujawnione na żądanie organu publicznego, jeżeli obowiązek ujawnienia wynika z 

ustawy, a Enodo niezwłocznie powiadomi Państwa o takim żądaniu, pod warunkiem, że 
jest to zgodne z prawem.  

§3 

Inspektor ochrony danych 

W przypadku gdyby potrzebny był Państwu szerszy zakres informacji lub mieliby Państwo pytania 
dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z powołanym 
w ENODO inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: office@enodo.pl. 

§4 

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

1. Niniejszym ENODO informuje o prawach, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych o których mowa w RODO;  

a. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania 
potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, 
kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także 
prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które 
zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości 
wynikającej z kosztów administracyjnych); 

b. prawo do skorygowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, co wiąże się z 
koniecznością przekazania ENODO pisemnego oświadczenia dot. korekty lub 
uzupełnienia Państwa danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym”), przysługuje Państwu w przypadku gdy zgromadzone dane nie są 
niezbędne do realizacji celów w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich 
przetwarzanie, albo nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje Państwu w przypadku gdy 
kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ENODO 
sprawdzić prawidłowość tych danych; 



 

 

e. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje  
z uwagi na Państwa szczególną sytuację, przy czym muszą być spełnione wymogi prawne 
dotyczące takiego żądania; 

f. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu teleinformatycznego własnych 
danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli; 

g. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej zgody przed jej cofnięciem; 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych przez ENODO narusza przepisy RODO. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych 
osobowych prosimy o kierowanie ich na adres office@enodo.pl .  

 

Warszawa, dnia 4 września 2020 r.  


