wersja obowiązująca od dnia 01 stycznia 2022 roku

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe (dalej
,,Polityka prywatności”) przez kancelarię prawną DAGMARA RUTKOWSKA LAW AND
TECHNOLOGY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Madalińskiego 42/106, 02-540 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON 017409724, NIP 1181430241.
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria prawna:
DAGMARA RUTKOWSKA
LAW AND TECHNOLOGY
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Madalińskiego 42/106, 02-540 Warszawa, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON 017409724, NIP
1181430241 (dalej jako „Administrator” lub „KANCELARIA”)
Jak można się skontaktować z Administratorem?
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
następujący adres: ul. Madalińskiego 42/106, 02-540 Warszawa lub drogą elektroniczną na
następujący adres e-mail: dagmara@lawandtech.pl
Na jakich zasadach przetwarzane są Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
oraz w polskich przepisach prawnych wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000, 1669).
Administrator w szczególności:
▪
▪
▪
▪

zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności
o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie
odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i
przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz
dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych
środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np.
„wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim
zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

Do kogo adresowana jest polityka prywatności?
Jeżeli:
▪

odwiedzacie
Państwo
serwis
internetowy
dostępny
pod
adresem:
www.dagmararutkowska.pl prowadzony przez Administratora (dalej jako „Serwis”), w
tym korzystacie Państwo z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach
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▪
▪

▪

▪
▪

Serwisu, takich jak np. możliwość podjęcia kontaktu z KANCELARIĄ (dalej jako
„Użytkownik”);
jesteście Państwo jako osoba fizyczna kontrahentem (klientem, dostawcą,
podwykonawcą itp.) KANCELARII, w tym również jego potencjalnym kontrahentem
(klientem, dostawcą, podwykonawcą itp.) (dalej jako „Kontrahent”);
jesteście Państwo jako osoba fizyczna reprezentantem / osobą działającą z ramienia /
osobą kontaktową ze strony Kontrahenta, bądź innego podmiotu, który nie będąc
osobą fizyczną jest kontrahentem (klientem, dostawcą, podwykonawcą itp.)
KANCELARII, w tym jego potencjalnym kontrahentem (klientem, dostawcą,
podwykonawcą itp.) (dalej jako „Osoba Kontaktowa”);
jesteście Państwo osobą fizyczną kierującą korespondencję mailową lub za
pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji lub drogą telefoniczną
niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim
umową (dalej jako „Osoba prowadząca korespondencję”);
odwiedzacie Państwo media społecznościowe prowadzone przez KANCELARIĘ
nawiązujecie relacje biznesowe z KANCELARIĄ

to ochrona prywatności zapewniana przez KANCELARIĘ dotyczy przetwarzania Państwa
danych osobowych, czyli informacji o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w
tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Jakie Państwa dane osobowe są zbierane i w jakim celu?
W celu zawierania z Kontrahentami oraz realizacji zawartych z Kontrahentami umów zbierane
i przetwarzane są Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, tj.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

imię i nazwisko;
firma przedsiębiorcy;
adres prowadzonej działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj);
adres korespondencyjny / do doręczeń (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj);
adres e-mail;
numer telefonu;
NIP;
REGON.

W celu kontaktowania się z Osobami Kontaktowymi w związku z koniecznością realizacji
umowy zawieranej / zawartej przez KANCELARIĘ z Kontrahentem lub innym podmiotem, który
nie będąc osobą fizyczną jest (w tym potencjalnym) kontrahentem (klientem, dostawcą,
podwykonawcą itp.) KANCELARII, reprezentowanym przez / z ramienia którego działa dana
Osoba Kontaktowa, zbierane i przetwarzane są Państwa dane osobowe w niezbędnym
zakresie, tj.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

imię i nazwisko;
stanowisko służbowe;
informacje o reprezentowanym podmiocie / pracodawcy;
adres służbowy;
numer telefonu;
adres e-mail.

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z formularza kontaktowego udostępnionego w
ramach Serwisu zbierane i przetwarzane są Państwa dane osobowe w niezbędnym poniższym
zakresie:
2

wersja obowiązująca od dnia 01 stycznia 2022 roku

▪
▪
▪

imię;
adres e-mail;
ewentualne Państwa dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie w treści
otwartego pola na komentarz lub uwagi.

Ponadto w celu umożliwienia Państwu otrzymania Newsletter’a od KANCELARII (wyłącznie w
przypadku, gdy wyraziliście Państwo uprzednią zgodę na otrzymywanie takich informacji
drogą elektroniczną), zbierane i przetwarzane są Państwa następujące dane osobowe:
▪
▪

imię;
adres e-mail;

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej
korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z
nim umową, Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy
korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający
bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana
jedynie osobom upoważnionym.
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach
niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać
podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której
dotyczy kontakt.
Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań
biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i
utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
Podanie przez Państwo powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
zrealizowania przez KANCELARIĘ powyżej wskazanych celów. Konsekwencją niepodania
przez Państwa powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych
działań przez KANCELARIĘ (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z
brakiem możliwości zawarcia umowy z KANCELARIĄ, przesłania przez Państwo formularza
kontaktowego, czy też przesłania Państwu Newsletter’a)
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzana przez KANCELARIĘ w ramach jej
działalności:
▪

▪

▪

▪

w celu oraz w zakresie niezbędnym do zawierania oraz realizacji umów zawartych
pomiędzy Kontrahentami oraz KANCELARIĄ, w tym również w celu rozpatrywania
składanych przez Kontrahenta reklamacji
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez KANCELARIĘ zawartej z
Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie
jego praw, tj. dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych, bądź
ochrony przed roszczeniami wobec Administratora;
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń
gospodarczych (wystawieniem faktur) oraz obowiązków archiwizacyjnych
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celach kontaktowania się z Osobami Kontaktowymi w związku z koniecznością
realizacji umowy zawieranej / zawartej przez KANCELARIĘ z Kontrahentem lub
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

innym podmiotem, który nie będąc osobą fizyczną jest (w tym potencjalnym)
kontrahentem (klientem, dostawcą, podwykonawcą itp.) KANCELARII,
reprezentowanym przez / z ramienia którego działa dana Osoba Kontaktowa
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
kontaktowaniu się Kontrahentami lub innymi podmiotami, które nie będąc osobami
fizycznymi są (w tym potencjalnymi) kontrahentami (klientami, dostawcami,
podwykonawcami itp.) KANCELARII, w związku z zawieraniem z nimi /
wykonywaniem zawartych z nimi umów;
w celach podjęcia kontaktu z Użytkownikiem, który uzupełnił i przesłał
Administratorowi formularz kontaktowy z prośbą o kontakt z jego osobą przez
Administratora
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
kontaktowaniu się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości
przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej
prowadzonej przez Administratora;
w celach przesłania przez Administratora Newsletter’a
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji przez
Administratora marketingu bezpośredniego poprzez zachęcenie do skorzystania z
usług Administratora;
w celach analitycznych i statystycznych
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania
Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie
– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja w
przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub
tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz
nadawcy lub inną zawartą z nim umową,
- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji
kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą;
w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy rozmowa telefoniczna, w
sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,
Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie
to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
- wówczas podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania
zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np.
podczas wymiany wizytówek
-wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z
prowadzoną działalnością.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?
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Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom (w tym innym
administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie lub w celu realizacji
celów przetwarzania danych przez Administratora):
▪
▪
▪
▪
▪

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
podmiotom współpracującym z przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych,
doradczych, księgowych, marketingowych itp.;
podmiotom utrzymującym serwery i świadczącym usługi hostingowe (w tym
operatorowi domen internetowych), informatyczne i inne podobne na rzecz
Administratora;
zaufanym osobom trzecim, z którymi KANCELARIA współpracuje przy realizacji
umów zawieranych / zawartych przez Kontrahentów lub inne podmioty, które nie
będąc osobami fizycznymi są (w tym potencjalnymi) kontrahentami (klientami,
dostawcami, podwykonawcami itp.) KANCELARII.

KANCELARIA może mieć obowiązek udzielania informacji obejmujących dane osobowe
Użytkowników, Kontrahentów lub Osób Kontaktowych upoważnionym organom na podstawie
zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z danego żądania.
Jak przetwarzane są dane osobowe na profilach na portalach Facebook i Linkedin?
Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn.
W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in.
komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).
Dane osobowe takich osób są przetwarzane:
▪
▪
▪

w celu umożliwienia im aktywności na profilach w celu efektywnego prowadzenia profili,
poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej
aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem KANCELARII,
w celach statystycznych i analitycznych,
ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz
poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu
roszczeń i obronie przed roszczeniami.
Czy serwis wykorzystuje pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) lub podobną technologię?
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera oraz
wykorzystuje (przetwarza) określone informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym
informacje identyfikujące osoby fizyczne (będące danymi osobowymi), takie jak adres IP lub
inne identyfikatory, odwiedzane podstrony Serwisu, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami
Serwisu, czas odwiedzin, informacje o pobranych plikach udostępnionych w ramach Serwisu
itp. Administrator przetwarza powyższe dane wyłącznie w celach analitycznych oraz tworzenia
statystyk funkcjonowania Serwisu pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia Administratorowi ulepszanie ich
struktury i zawartości, jak również dopasować Serwis oraz jego funkcjonalność do
indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej
spersonalizowane usługi lub produkty.
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików
cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
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•

•

Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te cookies są obowiązkowe, aby
niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.
zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści
etc.). Te informacje przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach
przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za
każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować
informacje
wynikające
z
plików
cookies
przy
pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Jaki jest okres przechowywania Państwa danych osobowych przez KANCELARIĘ?
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu
wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Jakie są Państwa prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?
Administrator zapewnia Państwa, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do:
▪

prawo dostępu do danych - możliwość żądania od Administratora dostępu do
Państwa danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które
Państwa dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora,
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców
danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego
okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;
prawo do sprostowania danych - możliwość żądania od Administratora sprostowania
(poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia;
prawo do usunięcia danych - możliwość żądania od Administratora usunięcia
Państwa danych osobowych, ale tylko w określonych RODO sytuacjach, np. gdy
Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; wobec
powyższego usunięcie Państwa danych osobowych nie będzie możliwe w
szczególności w następujących okolicznościach:
o ciągle jest realizowana przez KANCELARIĘ umowa zawarta z Kontrahentem lub
innym podmiotem, z ramienia której występuje Osoba Kontaktowa;
o Kontrahent ma niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące usług
świadczonych przez KANCELARIĘ;
o nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z
umów zawartych przez Kontrahenta z KANCELARIĄ;
o Kontrahent ma nieuregulowany wymagalny dług wobec KANCELARII w tytułu
zawartych umów; nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami
prawa okres przechowywania Państwa danych osobowych dotyczących
transakcji w celach księgowych lub podatkowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
o kwestionujecie Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych - wówczas
ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu
danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
o Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów
przetwarzania, a jednocześnie są one Państwu potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
o wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
– wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec Państwa sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania od Administratora przenoszenia
Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych
osobowych jest niezbędne do wykonania przez KANCELARIĘ umowy, której jesteście
Państwo stroną oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Państwa danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie;
kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu (innego
administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora - w związku ze swoją
szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w
ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w
przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych przez KANCELARIĘ narusza przepisy RODO(adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
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Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
o
o

kontakt e-mailowy pod następującym adresem: dagmara@lawandtech.pl
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres:
ul. Madalińskiego 42/106, 02-540 Warszawa wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”;

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do
zapłacenia ustawowej opłaty.
Jeżeli Administrator przechowuje jakiekolwiek Państwa dane osobowe, które są niepoprawne
lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, należy o tym niezwłocznie
powiadomić Administratora, aby umożliwić mu wprowadzenie prawidłowych i aktualnych
danych osobowych.
Jak zabezpieczane są Państwa dane osobowe?
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samego
Serwisu w celu ochrony Państwa danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z
wykonywaniem przez Państwo połączeń elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji,
będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Jak będą dokonywane zmian Polityki prywatności?
W przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji Polityki
Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w
obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w
zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w
zakresie prowadzenia przez KANCELARIĘ Serwisu lub procesów obsługi Kontrahentów.
Wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą
pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
Państwa danych osobowych przetwarzanych przez KANCELARIĘ. Na stronie będzie
zamieszczana najnowsza wersja Polityki prywatności.
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