INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”
przedstawiamy Ci następujące informacje:
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Buch prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Buch,
(zwany dalej „Kancelarią”).
Dane kontaktowe Kancelarii:
Adres: ul. Polna 3/7, 58-160 Świebodzice
Telefon: +48 661 301 430
E-mail: sekretariat@kancelariabuch.pl
NIP: 895-179-58-88

2.

Celem przetwarzania Twoich danych jest:
a) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie pomocy prawnej na Twoją rzecz.
b) Wykonanie obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (przykładowo
prowadzenie rachunkowości, obowiązki podatkowe).
c) Nasz uzasadniony interes, przykładowo w celu obrony przed roszczeniami lub
w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową na świadczenie pomocy
prawnej.

3.

Podstawami prawnymi przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są:
a) Twoja zgoda, w zakresie w jakim udostępniasz Kancelarii dobrowolnie dane
osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa lub jeżeli
aplikujesz w sprawie ustalenia zasad współpracy z Kancelarią na podstawie
umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b) Jeżeli jesteś Klientem lub ustalasz z Kancelarią warunki przyszłej umowy –
konieczność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy na
świadczenie pomocy prawnej na Twoją rzecz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c) Jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
d) Nasz uzasadniony interes, przykładowo w celu obrony przed roszczeniami lub
w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową na świadczenie pomocy
prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym odbiorcom danych: naszym
dostawcom usług IT (w tym hostingowych), firmie prowadzącej dla nas księgowość i
rachunkowość, a także innym podwykonawcom jeżeli będzie to rzeczywiście
konieczne i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów.
Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie
zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Informacja o możliwości przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Liechtenstein): nie
przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
a) Jeżeli jesteś Klientem – Kancelaria będzie przechowywać Twoje dane osobowe
do momentu zakończenia wykonywania umowy i do chwili przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy.
b) Jeżeli jesteś niedoszłym Klientem i nie zawarłeś z Kancelarią umowy – Twoje
dane zostaną usunięte niezwłocznie.
c) W każdym przypadku Kancelaria przechowuje dane osobowe tylko tak długo,
jak to jest niezbędne lub wymagane przepisami prawa. Jeżeli podstawą
przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, niezwłocznie po jej

wycofaniu, zaprzestajemy przetwarzania Twoich danych, bez uszczerbku dla
legalności przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
7.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym do uzyskania informacji o
przetwarzaniu przez nas Twoich danych.
b) Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych.
c) Prawo żądania ich usunięcia (przykładowo, gdy nie są one już niezbędne w celu
rekrutacji, lub jeżeli wycofałaś/eś zgodę) oraz prawo ograniczenia ich
przetwarzania.
d) Prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych – polegające na możliwości
otrzymania od nas Twoich danych w uporządkowanym, powszechnie
używanym formacie komputerowym i żądaniu przesłania tych danych innemu
administratorowi. Prawo to wykonamy, jeżeli będzie to technicznie możliwe i
jeżeli będziemy przetwarzać Twoje dane za pomocą automatycznych środków
przetwarzania.
e) Prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub osobę trzecią), w tym profilowania na podstawie tych
przepisów. Nie wolno nam w takiej sytuacji przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i
wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f)

Prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli
udzieliłeś/aś nam zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych
wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa, a nie możemy
przetwarzać tych danych na innej podstawie prawnej. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które miały miejsce
przed dniem cofnięcia zgody.

g) Zgodę możesz wycofać przesyłając nam stosowne żądanie na nasz adres poczty
elektronicznej: sekretariat@kancelariabuch.pl.

8.

W celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie pomocy prawnej, podanie nam
Twoich danych osobowych jest również dobrowolne.

9.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

