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Informujemy, że profil Krajowej Rady Doradców Podatkowych w serwisie 

Facebook1/Instagram/Twitter jest publiczny. Wiedz o tym, że odwiedzając ten profil udostępniasz nam swoje 

dane osobowe (np. nazwę konta, zdjęcia profilowe, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz 

adres IP urządzenia z którego korzystasz). 

Na profilu przedstawiamy informacje o podejmowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych 

inicjatywach związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego doradców podatkowych, w tym 

promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, których jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem. 

Informujemy o zmianach w zakresie prawa podatkowego oraz przedstawiamy opinie członków naszego 

samorządu na tematy związane z naszą działalnością statutową. Informujemy również o prowadzonych przez 

nas rekrutacjach, szkoleniach oraz postępowaniach ofertowych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj, prawnie 

uzasadniony interes administratora danych, który polega przede wszystkim na promowaniu samorządu 

zawodowego oraz zawodu doradcy podatkowego, podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług, a także 

bieżąca komunikacja z użytkownikami fanpage.  

Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu oraz 

komunikowania się z Tobą. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami.  

We wskazanych zakresach administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowa Izba Doradców 

Podatkowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310 , 02-362 Warszawa, e-mail: biuro@kidp.pl. 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest również współadministratorem Twoich danych osobowych 

ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą prawną 

przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj, prawnie uzasadniony interes 

administratora danych polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego profilu, a także ich 

preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.  

Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce 

prywatności na stronie www.krdp.pl. 

Informujemy, że w każdym momencie masz prawo zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania 

Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Masz również prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

 

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora 

serwisu Facebook/Instagram /Twitter. 

 

 
1 W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights współadministratorami danych są 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310 , 02-362 Warszawa, e-mail: 

biuro@kidp.pl. i Facebook Ireland Limited. Więcej informacji o Facebook Ireland Limited znajdziesz na stronie: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 
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