Kto jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych?

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe?

Konrad Ciach, prowadzący działalność pod firmą
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Ciach z
siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61 – 832)
przy ul. Szkolnej 15/5, nr tel.: (61) 649 20 05, email: kancelaria@kancelariapoznan.pl zwany dalej:
Administratorem.
Cel w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane to
kontaktowanie się z Panią/Panem w celu
udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w
formularzu kontaktowym
Pana/i dane są również niezbędne do
ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, a także w celu realizacji
obowiązków prawnych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana
dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przez Administratora
przetwarzane na podstawie udzielonej przez
Pani/Pana zgody. Zgoda jest udzielona w sposób
dorozumiany poprzez skontaktowanie się z
Administratorem przez formularz kontaktowy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przez
Administrator przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora jest informowanie potencjalnych
klientów o aktualnej ofercie i działalności
Administratora.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe?

Czy
będziemy
komuś
przekazywać
Pani/Pana dane osobowe? Jeśli tak – komu?

Czy podanie
dobrowolne?

danych

osobowych

jest

Okres
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane
są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o
następujące kryteria:
•
przepisy prawa, które mogą narzucać
przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez
określony czas, w szczególności w oparciu o
ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
•
czas do momentu upływu okresu
przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
•
okres, który jest niezbędny do obrony
interesów Administratora.
Tak, może się tak zdarzyć.
Po pierwsze dane mogą być przekazane
podmiotom, z którymi Administrator zawarł
umowy
powierzenia,
np.
podmiotom
serwisującym sprzęt informatyczny, biurom
księgowym.
Po drugie dane mogą być przekazane podmiotom,
którym Administrator udostępnia dane osobowe,
np. z racji iż do tego oblikuje go przepis prawa, tj.
policji, sądom, organom kontrolnym.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na

Jakie prawa Pani/Pan posiada w związku z
tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe?

Pani/Pana zapytanie.
1. żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych oraz powiadomienia odbiorców
danych o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. otrzymywania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
Jednakże podkreślić należy, że realizacja ww.
praw zależna jest od spełnienia przesłanek
szczegółowo określonych w RODO.

Czy
Pani/Pana
dane
podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu?
Czy Pani/Pana dane są przekazywane do
państwa
trzeciego
lub
organizacji
międzynarodowej?

Ponadto realizacja tych praw następuje w
zakresie w jakim nie narusza obowiązku
zachowania przez radcę prawnego tajemnicy
zawodowej radcy prawnego.
Nie.
Nie.

