
Kancelaria Jaworski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie

[KRS 0000535954 | REGON 360345645 | NIP 6793106480], przetwarza Państwa dane

osobowe zgodnie z zasadami i wymogami sprecyzowanymi m.in. w Rozporządzeniu

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

W celu lepszego zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania

Państwa danych osobowych, prezentujemy poniższy Dokument.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest spółka

partnerska pod firmą Jaworski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą

w Krakowie, ul. Radzikowskiego 1, 31-305 Kraków, email: office@jmklegal.pl (dalej

jako „Kancelaria”).

I. Kancelaria ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, którym jest Michał

Jaworski. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować

poprzez skierowanie korespondencji na adres Kancelarii, e-mailem:

mjaworski@jmklegal.pl lub telefonicznie: +606 976 700.



II. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być

w następujących celach:

● w przypadku przyszłej lub wiążącej umowy, dane osobowe będą

przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie,

przekazania oferty lub realizacji postanowień zawartych w umowie,

a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim

przypadku odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, czyli przetwarzanie

odbywa się na podstawie Państwa zgody lub 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,

● w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych z Państwem,

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w takim

przypadku art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, czyli wyrażona przez Państwa

zgoda lub treść zawartej umowy,

● w celach rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) oraz w celach

archiwizacyjnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w

celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

III. Dbamy o zapewnienie poufności Państwa danych osobowych i ograniczamy

przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność

zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury

informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako

przedsiębiorcy, w tym rachunkowości i księgowości, możemy udostępniać

naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy

przetwarzanie niektórych danych osobowych. Kancelaria powierza

przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i

zgodnie z wymogami art. 28 RODO (podmioty przetwarzające, którzy na zlecenia
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Kancelarii dokonują przetwarzania danych osobowych). Informujemy, iż dane

osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim,

którymi mogą być partnerzy biznesowi współpracujący z Kancelarią jedynie w

niezbędnym zakresie i na podstawie wskazanych powyżej umów.

IV. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do

realizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej celów, to jest przez okres

niezbędny do realizacji postanowień umowy i po tym okresie w oparciu

o obecnie obowiązujące przepisy prawa, nie dłużej niż pięć (5) lat od końca roku

podatkowego, w którym wykonane czynności zostały zapłacone w zakresie

wynagrodzenia Kancelarii.

V. Część danych może być przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów

przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach

archiwizacyjnych, nie dłużej niż przez okres sześciu (6) lat od końca roku

kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie współpracy.

VI. Zgodnie z RODO informujemy, iż mają Państwo prawo do: żądania od Kancelarii

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także do przenoszenia danych.

VII. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych

w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone przez Państwa zgody na

przetwarzanie określone w punkcie 2 powyżej mogą być wycofane w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa

związane z przetwarzaniem jej danych osobowych:

● prawo dostępu do danych osobowych,
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● prawo żądania sprostowania danych osobowych

● prawo żądania usunięcia danych osobowych,

● prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

● prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (organ będący następcą

GIODO).

IX. Informujemy, że w związku z realizacją celów określonych w punkcie 2 powyżej,

podanie danych osobowych może mieć charakter:

● umowny, czyli w przypadku umowy zawartej pomiędzy Kancelarią

i Klientem, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,

gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem

możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień,

● dobrowolny, gdy podanie danych jest niezbędne do realizacji celów

określonych w punkcie 2 powyżej czyli w obszarze nawiązania lub

zachowania relacji biznesowych.

X. Informujemy, iż przekazane dane nie podlegają zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO.

XI. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa

trzeciego, chyba że specyfika zleconych czynności będzie tego wymagała, przy

czym w takim przypadku przekazanie danych nastąpi na podstawie odrębnej

umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią.
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