Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Robert Staszewski Kancelaria Radcy Prawnego
(Klauzula informacyjna)
Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na wskazanych niżej zasadach.
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Robert Staszewski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Robert
Staszewski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu, 52-211 Wrocław, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 22/17,
NIP: 8951613048, tel. 693-70-70-78, e-mail: kancelaria@robertstaszewski.pl.
2. Cele i podstawy przetwarzania danych.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, odbywać się będzie w następujących celach:
1) realizacji umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym kontakt przez pocztę elektroniczną,
pocztę tradycyjną oraz telefonicznie,
2) w celach archiwalnych (dowodowych) (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
3) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f RODO),
4) udzielenia odpowiedzi na pytanie ws. warunków i zasad ewentualnej współpracy (oferta).
3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
4. Rodzaj danych.
Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane
kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu lub adwokatowi niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.
5. Odbiorcy danych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w
szczególności: radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, innym podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na
gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. sądy, komornicy, podmiotom świadczącym na naszą Administratora usługi
księgowe, hostingowe, informatyczne oraz nowych technologii, kontrolne, windykacyjne, dostarczające przesyłki kurierskie oraz
pocztę.
6. Okres przechowywania danych.
Państwa dane, przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z świadczonych na Państwa
rzecz usług oraz przepisów podatkowych.
7. Państwa prawa.
Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych (Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą
Państwo żądać, abyśmy je usunęli),
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jest również warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy
o świadczenie przez nas usług prawnych lub odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
Jeżeli nie podadzą Państwo potrzebnych danych, nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja umowy, odpowiedzi na zadane
pytania, przesłania oferty.
9. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

