Zgodnie z RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje
zapytanie ofertowe i w celu realizacji dalszej współpracy. Więcej szczegółów
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.
Polityka prywatności
W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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
(zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego Justyna
Rudawska (dalej: Kancelaria), ul. Piastowska 7, 42 – 600 Tarnowskie Góry, przetwarza
Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w
związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz serwisów internetowych
Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Justyna Rudawska Kancelaria
Radcy Prawnego Justyna Rudawska z siedzibą przy ul. Piastowskiej 7, 42 – 600 Tarnowskie
Góry; NIP: 6452438212; REGON: 380795522.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących
Państwu
praw,
prosimy
o
kontakt
drogą
mailową:
kancelariarudawska@gmail.com.
Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane w następującym celu:
1.Przedstawienie oferty naszych usług : Zakres danych: W celu przygotowania
i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą
formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer
telefonu, treść zapytania. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego :Zakres danych: W celu
odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług
przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko,
adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawa prawna: Nasz
prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).
3. Realizacji umowy, udzielenia pomocy prawnej lub podjęcia działań przed zawarciem
umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane drogą mailową (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
4. Spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5. Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO): na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora, w celu
dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb jej użytkowników,
ewentualnie w innych określonych celach (w takim przypadku cele te zostaną określone
przy formularzu wyrażenia zgody),wyrażenie zgody nie jest wymagane, ale konieczne do
dokonywania czynności wskazanych powyżej (ewentualnie określonych przy formularzu
zgody).
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi
to na wniosek osoby, której dane dotyczą. Państwa dane będą przetwarzane przez okres
nie dłuższy niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub
udzielenia pomocy prawnej (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust.
1 lit b, c i f RODO) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku
danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po tym czasie przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z którymi współpracujemy (na
podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) lub do
pracowników / współpracowników (na podstawie upoważnień do przetwarzania danych
osobowych), w szczególności biura księgowego, dostawcy usług hostingowych, obsługi
informatycznej,
obsługi
pocztowo-kurierskiej,
obsługi
sekretarskiej,
prawników
działających w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego.
W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają
Państwo następujące uprawnienia:
1. Skierowanie do nas żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Żądanie od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora
danych.
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po
otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Twoich danych
osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to
powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora
w całości lub części.
4. Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pliki Cookies
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w
szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość
ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego potrzeb.
Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
 Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w
Irlandii),
 Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies
do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.
Przekazywanie danych osobowych
Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na
nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do
marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na
blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.
Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą
cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi
kampanii reklamowych.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG.
W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi
dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje
te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul
umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza
Prywatności” UE-USA.
Organy Państwowe
Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy
państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / odpowiedzi na
inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim
obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
Prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to: art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana
zgoda na przetwarzanie danych osobowych; art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie
umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c RODO
tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. d
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej ,art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora; art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do
dochodzenia roszczeń, art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

