
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Osób, które wypełniły formularz informacyjny w związku z zamiarem uzyskania  porady

prawnej on-line za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria.tarnow.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  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”),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1.  Współadministratorami  Państwa  danych  osobowych  jest  Tomasz  Leśniak  prowadzący
Kancelarię  Radcy  Prawnego,  ul.  Konarskiego  25,  33-100  Tarnów  oraz  Agata  Baran
prowadząca  Kancelarię  Radcy  Prawnego,  ul.  Konarskiego  25,  33-100  Tarnów  (dalej
Kancelaria lub Administrator). 
2.   Jeżeli  z  przesłanej  informacji  za  pośrednictwem formularza,  znajdującej  się  na  stronie
www.kancelaria.tarnow.pl, wynika, że zapytanie kierowane jest konkretnie do Agaty Baran lub
do  Tomasza  Leśniaka,  wyłącznym  administratorem  danych  osobowych  jest  odpowiednio
Agata Baran prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, ul. Konarskiego 25, 33-100 Tarnów lub
Tomasz Leśniak prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, ul. Konarskiego 25, 33-100 Tarnów.
3.  Administrator  danych  osobowych  przetwarza  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora lub na podstawie udzielonej zgody. 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) zawarcia  i  wykonania  umowy  z  Kancelarią  na  udzielenie  porady  prawnej  on-line
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej
zakończeniu; 

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub
przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.
1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) –
przez okres, po którym przedawnią się roszczenia, 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być podmioty:

a) przetwarzające  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora  na  podstawie  stosownych
umów podmioty  świadczące na rzecz Kancelarii  usługi  księgowe lub informatyczne
oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

b) upoważnione do ich otrzymania  na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.
sądy i organy administracji państwowej. 

6.  Nie  będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
7.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Państwu
następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

http://www.kancelaria.tarnow.pl/


c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
-  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych
osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest  podstawą przetwarzania danych i  nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do jej zawarcia i wykonania.


