INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przekazaniem przez Sz. Panią̨/Pana danych osobowych, wykonując obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Kancelaria
Adwokacka Andreasik, Balcerowiak sp. p. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joachima Lelewela 15/32, 53-505 Wrocław NIP:
8943091457, REGON: 366089166, KRS: 0000652632 tel.: 668 592 143, 665 566 577, e-mail: biuro@wroc-adwokat.pl,
www.wroc-adwokat.pl, jako „Administrator” informuje niniejszym:

1.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Andreasik, Balcerowiak sp. p. z siedzibą we
Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-

listownie na adres: ul. Joachima Lelewela 15/32, 53-505 Wrocław,

-

przez e-mail: biuro@wroc-adwokat.pl,

-

telefonicznie: 668 592 143, 665 566 577.

2.

Inspektor danych osobowych
Inspektorem danych osobowych został adw. Marcin Anadreasik. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
możesz się kontaktować w następujący sposób:

-

listownie na adres: ul. Joachima Lelewela 15/32, 53-505 Wrocław,

-

przez e-mail: m.andreasik@wroc-adwokat.pl,

-

telefonicznie: 668 592 143.

3.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę zawartej miedzy
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
Panią̨/Panem a Administratorem
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
Świadczenie pomocy prawnej

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonywania zlecenia jako pełnomocnika lub
obrońca)
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Podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
administratorze)
Spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
rachunkowości oraz wypełnianie innych obowiązków ciążących na
administratorze)
Administratorze
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Cele archiwizacyjne
administratorze)
• art. 9 ust. 2 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia
Dochodzenie i obrona roszczeń
lub obrony roszczeń)

4.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

1)

osobą upoważnionym przez Administratora (współpracownicy, pracownicy Kancelarii pracujący nad daną sprawą powierzoną do
obsługi prawnej Kancelarii),

2)

podmiotą przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania
danych i osoby upoważnione przez te podmioty, których udział w realizacji usług jest konieczny (podmioty współpracujące przy
realizacji umowy, firmy świadczące usługi księgowe, dostawcy usług IT),

3)

podmiotą, którym Administrator udostępnił dane osobowe wypełniając obowiązek prawny ciążący na administratorze.

5.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora tylko tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia celów
przetwarzania danych. Administrator będzie przetwarzał twoje dane do czasu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, a po
tym okresie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji danych i dokumentów
lub przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do upływu terminu przedawnienia).

6.

Przysługujące prawa
Przysługują Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

1)

dostępu do swoich danych osobowych,

2)

sprostowania swoich danych osobowych,

3)

usunięcia swoich danych osobowych,

4)

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

6)

przenoszenia swoich danych osobowych,
ponadto przysługuje Pani/Panu:

7)

prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

8)

prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych(obecnie Główny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych).
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7.

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez
Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać
dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym na terenie Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii), lub w ramach wykonywania przez Administratora czynności w zakresie niezbędnym do wykonania
usługi prawnej. Podstawą takie przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzający właściwy poziom ochrony lub
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku nie wydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa
powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane po uprzednim wyrażeniu
przez Panią/Pana zgody. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa
trzeciego.

8.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy
oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji/kontynuacji Umowy, a
konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji Umowy.

9.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą̨, skutki prawne lub
w podobny sposób wpływa na tą osobę̨, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą̨:

Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

Jednocześnie jeżeli którakolwiek z powyższych informacji jest dla Ciebie niejasna, budzi Twoje wątpliwości zawsze
możesz skontaktować się z naszym inspektorem, który odpowie na wszelkie Twoje pytania.
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