
KLAUZULA INFORMACYJNA.  

Administrator danych osobowych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Michał Kulewicz prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego ul. Ossowskiego 30A, 40-843 Katowice (dalej: 

Kancelaria). 

Dane do kontaktu z Administratorem: 

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kulewicz 

ul. Ossowskiego 30 A, 40-843 Katowice 

tel. +48 798 516 397  

Mail: biuro@kancelaria-kulewicz.pl 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.  

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych 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 (dalej: RODO) oraz na zasadach określonych w krajowych 

przepisach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.  

W ramach prowadzonej działalność gospodarczej i Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe: 

1. w celu zawarcia i wykonywania przez Kancelarię umów zawieranych z Klientami i Kontrahentami  

oraz świadczenia pomocy prawnej; (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podatkowych, księgowych i in.), 

archiwizacji dokumentacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie przez 

Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. 

Okres przetwarzania danych osobowych.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z Państwem umowy oraz świadczenia 

pomocy prawnej oraz po zakończeniu umowy do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z 

umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub do czasu przedawnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych.   

1. Prawo dostępu danych osobowych.  

2. Prawo sprostowania, usunięcia danych. 

3. Prawo ograniczenia przetwarzania. 

4. Prawo do przenoszenia danych.  

5. Wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie narusza Państwa 

prawa. 



Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach 

świadczenia pomocy prawnej.  

 

Inni odbiorcy danych osobowych.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie Państwa danych na podstawie umów powierzenia w szczególności osoby związane z 

Kancelarią umowami o współpracy np. prawnicy współpracujący z Administratorem oraz 

zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, biuro księgowe) lub odbiorcy 

danych, którym dane są przekazywane na podstawie przepisów prawa. 

 

Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dbając by dane osobowe były 

bezpieczne i chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. 

Kancelaria powierzając przetwarzanie Państwa danych innym podmiotom zawiera umowy 

powierzenia, które gwarantują poufność oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami 

ochrony danych obowiązującymi w Kancelarii. 

 

 

 


