
Dodatkowe Informacje stosownie do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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”) 

1. Administratorem  Pana/Pani  Danych  Osobowych  jest  Grzegorz  Biernat  Kancelaria  Radcy
Prawnego,  z siedzibą przy ul. Józefa Marka 9/7, 34-600 Limanowa, NIP  7371115801 (zwanym
dalej: „Administratorem” lub „Kancelarią”),

2. Z Administratorem Państwa danych osobowych można uzyskać kontakt kierując pismo na adres
określony  powyżej,  względnie  kontaktując  się  pod  nr  tel.  +48 504 275  702,  jak  również  za
pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@prawnicy.co,

3. Pana/Pani  dane osobowe będą przetwarzane na cele  związane ze świadczeniem pomocy
prawnej stosownie do Pana/Pani zlecania zgodnie z treścią art.  6 ust.  1 lit.  b)  i  f)  RODO w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów, w tym także wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora,

4. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  są  ręcznie,  oraz  automatycznie  za  pomocą  środków  i
systemów informatycznych zgodnie z Polityką Prywatności ogólnie dostępną w siedzibie Kancelarii, 

5. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom  aniżeli  te,  które  posiadają
upoważnienie  z  mocy  prawa  lub  stosunku  umownego  łączącego  z  nimi  Administratora,
w szczególności osobom świadczącym pomoc prawną na zasadzie substytucji lub upoważnienia,

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom o charakterze
międzynarodowym,

7. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  i  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  dla
świadczenia  pomocy  prawnej,  a  także  w  okresie  przedawnienia  roszczeń  związanych  z  jej
przedmiotem stosownie do powszechnie obowiązujących regulacji prawnych,

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki
fizycznej,  technicznej  i  organizacyjnej  ochrony  przed  ich  przypadkowym  albo  umyślnym
zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy
dostępem zgodnie z obowiązującym prawem,

9. W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  przysługuje  Państwu  prawo  do:
-    żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

-    żądania od Administratora sprostowania, zmiany, przeniesienia lub usunięcia Państwa danych
osobowych,

-     żądania  ograniczenia  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  lub  sprzeciwu  wobec
przetwarzania tych danych,

-    wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie czyni bezskutecznym procesu 
przetwarzania w okresie poprzedzającym cofnięcie zgody, 
-    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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