
Klauzula informacyjna 

Informujemy, że w przypadku wyrażenia powyższych zgód (lub przynajmniej jednej z nich), 

współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

KPMG w Polsce. 

Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki 

wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu: 

1. przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących 

w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej 

zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

2. przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy 

kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem wiadomości SMS oraz połączeń 

telefonicznych na podstawie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

3. możliwości dochodzenia, obsługi lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

współadministratorów. 

W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z 

którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres 

korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 

Warszawa. 

Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte 

lub zanonimizowane. 

Dane osobowe przetwarzane w celu możliwości dochodzenia, obsługi lub obrony przed 

potencjalnymi roszczeniami będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych potencjalnych 

roszczeń, z uwzględnieniem dodatkowego okresu na obrót korespondencji oraz uzupełnienie 

braków formalnych pism procesowych. 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły 

wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia 

obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli 

informacyjnej. 

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych 

odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że 

punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych. 
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* Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt 

Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z 

o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., 

KPMG Restructuring Sp.z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 

4A. 

 


