
 

 

 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Poniżej przekazujemy zbiór najważniejszych informacji w związku z wejściem w życie przepisów 

związanych z tzw. „RODO”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym oświadczeniem 

Clever Investment.  

Chcąc każdego dnia podnosić jakość świadczonych usług oraz dbać o bezpieczeństwo 

przechowywanych danych, Clever Investment dodatkowo, oprócz wdrożonej już w 2015 roku 

procedury „Bezpieczeństwa danych i IT” zakupiło usługę cyfrowego sejfu jaką jest dLockBox gdzie 

od dnia dzisiejszego przechowywane są kopie zapasowe wszystkich baz księgowych naszych 

Klientów. dLockBox to usługa pozwalająca przechowywać i przesyłać poufne informacje w 

bezpieczny sposób. Bazy zaszyfrowane są kluczem kryptograficznym w taki sposób że tylko nasza 

firma ma kod pozwalający otworzyć cyfrowy sejf. Produkt wykorzystuje technologie oparte na 

certyfikatach elektronicznych oraz procedury zaprojektowane na podstawie najlepszych praktyk 

bezpieczeństwa w zgodzie z regulacjami prawa Unii Europejskiej w tym „RODO”. Wszystkie dane 

znajdziecie Państwo na temat usługi znajdą Państwo na stronie: www.dlockbox.eu . 

Ponadto Clever Investment korzysta z systemu do zarządzania relacjami z Klientem jakim jest Gestor 

Nexo Pro firmy Insert spełniający wymagania dotyczące administrowaniem danymi osobowymi – 

„RODO”. Wszystkie dane znajdziecie Państwo na stronie: www.insert.com.pl. 

 

Prezentowany dokument znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej: 

www.cleverinvestment.pl .  

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Clever Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w 

Warszawie, kod pocztowy 00-695, przy ulicy Nowogrodzkiej 42 lok. 19, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538516 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 7010459086, REGON 360617316, reprezentowaną przez: 

- Prezesa Zarządu komplementariusza Pana Jacka Kalińskiego, uprawnionego do reprezentacji 

Spółki zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zwanym dalej jako „Clever Investment” ,  „Clever” lub „Administrator” 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kto jest administratorem danych i w jaki sposób się kontaktować:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Clever Investment Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-695, 

przy ulicy Nowogrodzkiej 42 lok. 19  (dalej jako „Clever” )  Z administratorem danych można 

kontaktować się poprzez adres email: info@cleverinvestment.pl, formularz kontaktowy pod 

adresem: www.cleverinvestment.pl , lub pisemnie na adres siedziby Clever. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Clever Investment Inspektorem 

Nadzoru pełniącym również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez adres 

email: info@cleverinvestment.pl , formularz kontaktowy pod adresem 

www.cleverinvestment.pl lub pisemnie na adres siedziby Clever ( z tematem wiadomości 

„RODO” lub dopiskiem „RODO”). 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Clever Investment w następujących celach: 
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Przetwarzanie przez Clever Investment danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się 

w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w 

tego rodzaju operacjach, w szczególności z związku z obsługą procesu księgowego, kadrowo - 

płacowego, udzelaniu informacji do urzedów, podejmowaniu decyzji w zakresie zaklasyfikowania 

kosztów, administracją korespondencji. 

 

PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE? 

 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania. Może on 

wynosić 5 lat podatkowych lub nawet do 50 lat w związku z obsługą kadrowo – płacową.  

W związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty 

księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat podatkowych);  

W związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu.  

 

KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE? 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:  

 

1. W szczególności: Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

Krajowemy Rejestrowi Sądowemu, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności 

Gospodarczej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu. 

2. Podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, 

Rzecznikowi FInansowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na 

Clever Investment. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Podmiotom świadczącym na rzecz Clever usługi, w tym np. obiegu dokumentacji,  

dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze 

świadczeniem tych usług.  

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE? 

 

Korzystanie z usług mi. rachunkowych świadczonych przez Clever Investment jest dobrowolne i 

odbywa się na podstawie zawartej umowy. Jednakże podanie danych osobowych w związku z 

zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych 

osobowych, w tym danych dotyczących prowadzonej działalności, danych rachunkowych takich jak 

dokumenty księgowe nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.  

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: 

 

1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;  

2. prawo do sprostowania tych danych;  

3. prawo do usunięcia tych danych, 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;  

5. prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 

2016/679 (“RODO”).  

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla 

celów marketingu bezpośredniego.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy 

tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

 

Dziękujemy za uwagę, mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa pomocne i pomogą 

Państwu lepiej zapoznać się z nowymi przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. 

 

Let’s be Clever!  

 


