KLAUZULA INFORMACYJNA
Kancelaria Adwokacka adw. Monika Piasecka z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 1/3, 81-805
Sopot, jako administrator danych osobowych, z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
informuje Pana/Panią, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem
decydującym o sposobie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest:
Kancelaria Adwokacka
Adw. Monika Piasecka
NIP:585-000-74-22


W celu skontaktowania się z Administratorem Danych proszę o przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres Kancelarii tj.: ul. Podjazd 1/3, 81-805 Sopot.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i obsługi przez Kancelarię zleconych jej spraw sądowych oraz pozasądowych. Konsekwencją braku podania wskazanych danych osobowych będzie brak możliwości
korzystania z oferowanych przez Kancelarię usług obsługi prawnej.



Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej



Posiada Pan/Pani prawo do:
1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
2. Żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3. Usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym”);
4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
5. Przeniesienia swoich danych osobowych;
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych narusza
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
- i celem skorzystania z w/wym praw należy skontaktować się z Administratorem Danych
Osobowych.



W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:
1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
2. Odpadła istniejąca podstawa prawna i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych Osobowych.



Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).



Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - tj. ilekroć przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.



Dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usług oraz w czasie późniejszym niezbędnym do prawidłowej archiwizacji i dokumentacji prowadzonych spraw, zaś w
przypadku braku odbioru dokumentów przekazanych Kancelarii w ramach realizowanych
usług zawierających dane osobowe, do czasu ich faktycznego odbioru.



Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą przetwarzane
w formie profilowania. Administrator informuje, że nie przetwarza danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

