KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (zwanego dalej: „RODO”) informujem,y że:
1.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH | Administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest Igor Mitek, Wojciech Dachowski Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 504, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z NIP: 701-059-31-46 i REGON: 364815562.

2.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA | Dane kontaktowe z Administratorem: e-mail: biuro@imkancelaria.pl; adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 504, 02-017 Warszawa.

3.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH | Pana/Pani dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 75, z późn. zm.) w celu:
1) wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) wywiązania się Administratora z obowiązków realizowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą
przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.

INFORMACJA O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH | Pana/Pani dane osobowe mogą
być udostępniane następującym podmiotom:
1) sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym, innym organom
orzekającym;
2) podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub
innym podmiotom celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
3) podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą
księgową i rachunkową;
4) podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą
systemów informatycznych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH | Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu
ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej, nie dłużej
jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a w przypadku świadczenia
pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym przed sądami i organami administracyjnymi
10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały
zgromadzone.

6.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ RZETWARZANE | Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu
do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

DLACZEGO KONIECZNE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH |Podanie danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Administratora w zakresie
świadczenie usług pomocy prawnej. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usługi pomocy prawnej
Przetwarzanie podanych przez Pana/Pani danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
7.

