
 

 

 

Polityka Prywatności 

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), 

Kancelaria informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Kancelaria. 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie 

danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach 

Regulaminu. 

 

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności 

uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem 

przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 

4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiroców odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) i 

b) RODO i wyłącznie w celu związanym z funkcjonowaniem niniejszego serwisu, 

świadczeniem usług prawnych. 

 

5. Usługobiorcom przysługuje prawo: 

 

 a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług 

 świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, 

 korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą; 

 

 b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza 

 informacyjnego, 

 

c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich 

usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane 

z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na 

adres siedziby Usługodawcy wskazany w §1 pkt. 2 Regulaminu; 

 

d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem 

poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w  §1 pkt. 2 Regulaminu. 

 

5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać 

danych osobowych wymienionych Usługobiorcy, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone 

do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia 

okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. 

 

6. Kancelaria na swojej stronie internetowej wykorzystuje cookies, czyli tzw. ciasteczka, 

które stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które są zapisywane 

w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron 



internetowych. 

 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych; 

 

8. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona przez opublikowanie jej nowej 

wersji na stronie interentowej Kancelarii. 

 

 


