Informacja
o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Puwalscy & Partners sp. p. Kancelaria Radców Prawnych

Celem wykonania obowiązków nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
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)
(zwanego dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Puwalscy & Partners sp. p. Kancelaria Radców Prawnych
z siedzibą w Krakowie:

I.

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Niniejsza informacja zawiera informacje o przetwarzaniu przez Puwalscy & Partners sp. p.
Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 25/4, 31-103 Kraków
danych osobowych następujących kategorii osób fizycznych:
1) Klientów, osób działających w ich imieniu, pracowników, współpracowników i innych
osób kontaktowych Klientów;
2) Potencjalnych

Klientów,

osób

działających

w

ich

imieniu,

pracowników,

współpracowników i innych osób kontaktowych Potencjalnych Klientów;
3) Osób działających w imieniu kontrahentów, pracowników, współpracowników i innych
osób kontaktowych kontrahentów;
4) Osób biorących udział w rekrutacji;
5) Osób, których dane zostały pozyskane w związku z prowadzeniem sprawy Klienta;
6) Innych osób kontaktujących się z Puwalscy & Partners Kancelaria Radców Prawnych
sp. p. poprzez e-mail, formularz kontaktowy, listownie lub telefonicznie.

II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puwalscy & Partners sp. p. Kancelaria
Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 25/4, 31-103 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
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Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem

KRS: 0000318473, o numerze REGON:

120814296, o numerze NIP:

6762388336 (dalej: „Administrator Danych Osobowych” lub „Kancelaria”).
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
1)

telefonicznie pod numerem tel. + 48 12 427 03 36,

2)

poprzez e-mail kontaktowy: kancelaria@puwalski.pl,

3)

listownie na adres: ul. Felicjanek 25/4, 31-103 Kraków.

III.
1.

Administrator

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Danych

Osobowych

wdrożył

odpowiednie

środki

techniczne

i organizacyjne dostosowane do działalności prowadzonej przez Kancelarię, w celu
zapewnienia

bezpieczeństwa

w szczególności

zapewnienia

przetwarzania
poufności,

danych

integralności

osobowych,
i

dostępności

w

tym

Danych

Osobowych.
2.

Administrator Danych Osobowych systematycznie przeprowadza analizę ryzyka
w celu weryfikacji adekwatności i skuteczności wdrożonych środków i w razie
wykrycia potencjalnych zagrożeń implementuje odpowiednie środki.

3.

Administrator Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad dostępem do danych
osobowych, w szczególności poprzez ograniczenie i kontrolę osób upoważnionych do
dostępu do danych osobowych, stosowane systemy uwierzytelniania, zapory sieciowe
i inne adekwatne środki.

4.

Administrator Danych osobowych przetwarza dane osobowe w zakresie i przez okres
niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania.

5.

Administrator

Danych

Osobowych

zobowiązuje

osoby,

które

upoważnia

do

przetwarzania danych osobowych, oraz osoby, którym powierza przetwarzanie
danych osobowych, do zachowania w poufności danych osobowych i sposobów ich
przetwarzania a także do przetwarzania danych osobowych w sposób i przy
zachowaniu środków zapewniających ochronę i zgodność z prawem przetwarzania.
6.

Administrator

Danych

przetwarza

dane

osobowe

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, bez uszczerbku dla przepisów ustawy o adwokatach
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i ustawy o radcach prawnych regulujących obowiązek zachowania tajemnicy
odpowiednio przez adwokata i radcę prawnego.
7.

Szczegółowe

informacje

dotyczące

przetwarzania

danych

osobowych

przez

Administratora Danych Osobowych w związku z zawarciem przez Kancelarię umowy,
są drugiej stronie przekazywane przy zawieraniu umowy.

IV.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Gromadzone przez Administratora dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących
celach:
1) w celu świadczenia usług prawnych przez Kancelarię, w tym: przedstawiania ofert,
przyjmowania zleceń, realizacji umów o świadczenie usług prawnych. Podstawą
prawną przetwarzania danych w w/w celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust.
1 lit. f RODO.
2) w celu wykonania zawartej przez Kancelarię Umowy. Podstawą prawną przetwarzania
danych w w/w celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3) w celu dochodzenie roszczeń lub obrony przed wysuwanymi wobec Kancelarii
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych w w/w celu jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
4) w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników Kancelarii. Podstawą prawną
przetwarzania danych w w/w celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) w celu przeprowadzenia rekrutacji współpracowników / kontrahentów Kancelarii.
Podstawą prawną przetwarzania danych w w/w celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6) w celu prowadzenia kontaktu z osobą kontaktującą się w sprawie innej niż realizacja
zawartej umowy, w szczególności w celu odpowiedzi na pytania osoby kontaktującej
się z Kancelarią. Podstawą prawną przetwarzania danych w w/w celu jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO.
7) w celu realizacji ciążących na Kancelarii obowiązków nałożonych przepisami prawa,
w tym w szczególności ustawy Prawo o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych,
prawa podatkowego, prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
przepisów rachunkowych i innych. Podstawą prawną przetwarzania danych w w/w
celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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8) w związku z żądaniem organu władzy publicznej. Podstawą prawną przetwarzania
danych w w/w celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w zależności od celu i podstawy prawnej
przetwarzania:
1) przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa – w zakresie danych
przetwarzanych w związku z realizacją przez Administratora Danych Osobowych
obowiązków nałożonych przepisami prawa;
2) do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych
Osobowych – w zakresie danych przetwarzanych w związku z prawnie uzasadnionym
interesem;
3) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – w zakresie danych przetwarzanych
w związku z umową lub w związku z możliwymi roszczeniami;
4) do czasu zakończenia procesu rekrutacji - w zakresie danych przetwarzanych
w związku z procesem rekrutacji, jeżeli nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych
dla celów przyszłych rekrutacji;
5) przez okres 2 lata - w zakresie danych przetwarzanych w związku z procesem
rekrutacji, jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych
rekrutacji
6) do czasu ustania celu przetwarzania danych osobowych - w innych wypadkach.

VI.
1.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuwania (w zakresie, w jakim jest to możliwe na podstawie
obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia
danych i wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Żądania w zakresie realizacji
powyższych

praw

należy

zgłaszać

Administratorowi

Danych

Osobowych

Inspektorowi Danych Osobowych.
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lub

2.

Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

3.

Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do zrealizowania celów przetwarzania i w zależności od okoliczności
niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zrealizowania
tych celów, w tym m.in. niemożnością nawiązania kontaktu, zawarcia czy wykonania
umowy, niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4.

Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek podania danych osobowych, ich podanie
jest obligatoryjne.

VII.
1.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa

dane

osobowe

mogą

być

przekazywane

następującym

kategoriom

odbiorców:
1)

dostawcom usług zaopatrujących Kancelarię w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych);

2)

dostawcom usług rachunkowych, kontrolnych i doradczych (w szczególności
księgowym, instytucjom finansowym);

3)

podmiotom

współpracującym

z

Kancelarią,

w

szczególności

prawnikom

zewnętrznym i innym kancelariom prawnym;
4)

sądom,

innym

organom

publicznym,

instytucjom

lub

podmiotom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
2.

Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych
osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

VIII.

PROFILOWANIE

W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie
podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
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