Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO) informujemy, iż :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat
Hubert Sadaj, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3/30, 25-409 Kielce, NIP: 8631682467, Regon:
387450750.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z
przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą
nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art.
6 ust.1 lit. b, c lub e rozporządzenia RODO.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.
4. Masz prawo do:
• uzyskania dostępu do swoich danych,
• zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli

przepisy prawa, na
podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz
złożyć Inspektorowi Ochrony Danych (Hubert Sadaj):
• osobiście w siedzibie spółki,
• elektronicznie na adres: kontakt@sadajadwokat.pl
• listownie na adres:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3/30, 25-409
Kielce.

7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Skrót RODO odnosi się do 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).
9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
10. Czas przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu udzielonej porady lub przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do
celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli
zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Do
celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane
kontaktowe pozyskane w przyszłości. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej
wycofania.
11. Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też brokerom
ubezpieczeniowym , przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

