
OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

INFORMACJA DLA KLIENTÓW KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARDA
STOLARZA

Powszechnie, potocznie używany skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Nr 119,
Str. 1)

Jeśli jesteś moim Klientem to zgodnie z art. 13 RODO informuję:

Kto jest 
Administratorem 
danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego
Ryszard Stolarz, al. Henryka 26, 32-500 Chrzanów tel. 32 753 86 10, e-mail 
sekretariat@kancelariars.pl

W jakim celu i na 
jakiej podstawie 
przetwarzamy 
dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO w celu i w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji umowy  
świadczenia dla Ciebie usług prawnych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 
jeśli zostałem wyznaczony Twoim pełnomocnikiem z urzędu.

Komu 
przekazywane są 
dane osobowe ?

Odbiorcami danych osobowych będą:
 - podmioty i kontrahenci administratora w zakresie związanym z 
obowiązkami wynikającymi z umowy,
 - inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa 

Jak długo będą 
przechowywane 
dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po 
ustaniu jej obowiązywania przez okres 10 lat jednakże nie krócej niż upływ 
biegu przedawnienia roszczeń wynikających ze sprawy.

Jakie przysługują 
prawa w związku z
ochroną danych 
osobowych ?

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw znajdziesz w RODO.
Masz  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, 
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych  narusza przepisy RODO.

Czy podanie 
danych jest 
dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy czyli pomocy prawnej jakiej mam Tobie udzielić i jest 
warunkiem zawarcia umowy pomiędzy nami gdyż tylko znając Twoje dane 
mogę Ci pomóc.

Czy dane 
wykorzystuje się 
do profilowania ?

Na Twoich danych nie będą dokonywane operacje przetwarzania polegające 
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 
profilowania.
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