KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Agnieszka Hajdukiewicz
prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Hajdukiewicz w Białymstoku przy ulicy
Palmowej 30A lok. 59, NIP 844 190 51 48, REGON 200272927 (dalej jako „Administrator”);

II.

Kontakt z Administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie Kancelarii, telefonicznie (0048
504 078 866 lub 0048 85 875 47 93), elektronicznie (email: biuro@kancelariahajdukiewicz.com
lub

a.hajdukiewicz@kancelariahajdukiewicz.com),

pisemnie

(korespondencja

na

adres

Kancelarii Administratora);
III.

Podstawą przetwarzania danych są w szczególności następujące cele: zawarcie i wykonywanie
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej,
realizacji

udzielonego

przez

Pana/Panią

Administratorowi

pełnomocnictwa,

umowy

o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług, wypełnianie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;
IV.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane mające na celu
potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
datę urodzenia, dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
dane identyfikacji podatkowej, dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
– jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług, dane dotyczące sytuacji
majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług, dane
dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej, dane dotyczące stanu cywilnego, jeśli jest
to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można
zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane
w celach określonych niniejszą informacją;

V.

Odbiorcami

danych

mogą

być

podmioty

z następujących

kategorii:

współpracujący

z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi
prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, podmioty
upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy
państwowe), podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze,
księgowo-finansowe,

audytorskie

i kontrolne,

dokumentów, pocztowe oraz kurierskie;
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windykacyjne,

drukarskie,

niszczenia

VI.

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań
informatycznych

usługodawcom

mającym

siedzibę

poza

Europejskim

Obszarem

Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku
do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony
danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich
zabezpieczeń;
VII.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia
roszczeń o charakterze cywilnoprawnym i/lub wygaśnięcia celu dla którego zawarła Pani/Pan
umowę z Administratorem i/lub udzieliła Administratorowi pełnomocnictwa lub rozwiązania
umowy bądź wypowiedzenia pełnomocnictwa;

VIII.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z RODO, w szczególności art. 17 ust. 3 RODO;

IX.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy RODO;

X.

Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile
przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

XI.

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba
ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody
przed jej cofnięciem;

XII.

Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne,
jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zawartej przez Pana/Panią z
Administratorem i/lub wypełnienia celów udzielonego Administratorowi pełnomocnictwa.
Informacja została wydana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Podpisującego i
Administratora.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą Informacją oraz akceptuję jej postanowienia bez
zastrzeżeń.

________________________
miejscowość, data, podpis
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