POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI:
I. ADMINISTRATOR I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Współadministratorami danych osobowych są:
1) adw. Dawid Krzyżanowski, prowadzący Kancelarię Adwokacką adw. Dawid
Krzyżanowski, ul. Gdańska 83 lok. 5, 85 – 005 Bydgoszcz, posiadający NIP
5542653563 oraz REGON 340377342;
2) adw. Aleksander Domek, prowadzący Kancelarię Adwokacka Adwokat Aleksander
Domek, ul. Stefana Batorego 4 lok. 7, 85 - 104 Bydgoszcz, posiadający NIP
9532590283 oraz REGON 341233728;
3) adw. Piotr Buczkowski, prowadzący Kancelarię Adwokacką Adwokat Piotr
Buczkowski, ul. Szeroka 5 lok. 3, 88 – 100 Inowrocław, posiadający NIP
5562687200 oraz REGON 360248095;
łącznie
zwanymi dalej Konsorcjum Adwokatów. Każdy z wyżej wymienionych
indywidualnie jest Administratorem.
2. Kontakt
z
Konsorcjum
Adwokatów
możliwy
jest
pod
adresem:
rodo@konsorcjumadwokatow.com lub ul. Gdańska 83 lok. 5, 85 – 005 Bydgoszcz.
3. Inspektorem ochrony danych jest: Aleksander Domek;
85-005 Bydgoszcz,
ul. Gdańska 83/5; tel. (52) 52 01 823; e-mail: rodo@konsorcjumadwokatow.com.
II. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych przyjęte przez Konsorcjum Adwokatów. W Polityce uregulowano:
1) rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Konsorcjum Adwokatów;
2) sposób wykorzystania tych danych;
3) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Konsorcjum Adwokatów;
4) kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane;
5) środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;
6) sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane
przez Konsorcjum Adwokatów;
7) informacje dotyczące plików cookies.
2. Klienci i użytkownicy podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednakże jest warunkiem koniecznym do nawiązania kontaktu z Konsorcjum Adwokatów. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, może uniemożliwić kontakt z Konsorcjum Adwokatów.
4. Konsorcjum Adwokatów nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
III. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Konsorcjum Adwokatów, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od
swoich Klientów.

2. Konsorcjum Adwokatów uzyskuje dane osobowe w szczególności w zakresie:
1) informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
2) służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
3) potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
4) dostarczanych treści (takich, jak w szczególności: dokumenty, zdjęcia, artykuły, komentarze, itp.).
IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Konsorcjum Adwokatów z zachowaniem
wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 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 lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
2. Konsorcjum Adwokatów dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane
osobowe przetwarza.
3. Konsorcjum Adwokatów przetwarza Państwa dane osobowe, w sytuacji gdy są
Państwo:
1) Klientem Konsorcjum Adwokatów;
2) Kontrahentem Konsorcjum Adwokatów;
3) zamierzają lub już podjęli Państwo współpracę z Konsorcjum Adwokatów;
4) odwiedzili Państwo stronę internetową www.konsorcjumadwokatow.com;
5) wypełnili Państwo znajdujący się na stronie www.konsorcjumadwokatow.com
formularz kontaktowy.
V. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Konsorcjum Adwokatów przetwarza dane osobowe osobiście, poprzez Administratorów
danych osobowych i podmioty od nich zależne.
2. Konsorcjum Adwokatów może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom
usług działającym w jego imieniu, zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
3. Konsorcjum Adwokatów nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek
inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce
lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Konsorcjum Adwokatów stosuje odpowiednie środki techniczne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

i

organizacyjne

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Konsorcjum Adwokatów przetwarza Państwa dane osobowe w celu rzetelnego i
należytego wykonywania czynności zawodowych w powierzonej nam przez Państwa
sprawie.

2. W szczególności, Konsorcjum Adwokatów przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
1) nawiązania współpracy, w tym podjęcia negocjacji, zawarcia umowy, świadczenia
usług na rzecz Klientów, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z
realizacją zadań na podstawie zawartej umowy, nabycia towarów lub usług od
dostawców lub podwykonawców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Konsorcjum Adwokatów, które
wynikają np. z ustawy Prawo o adwokaturze innych przepisów regulujących
świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz
podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania
do Konsorcjum Adwokatów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej
korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez Konsorcjum
Adwokatów, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane
wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy,
co stanowi prawnie uzasadniony interes Konsorcjum Adwokatów lub Klientów
Konsorcjum Adwokatów (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z
Konsorcjum Adwokatów drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami
świadczonymi przez Konsorcjum Adwokatów, Konsorcjum Adwokatów może żądać
podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi
sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Konsorcjum Adwokatów lub Klientów Konsorcjum Adwokatów (na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Konsorcjum lub nawiązaniu
współpracy z Kancelarią na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także w celu
wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO);
6) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym
lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji
będących w posiadaniu Konsorcjum Adwokatów, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Konsorcjum Adwokatów lub Klientów Konsorcjum Adwokatów (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) przekazania informacji o działalności Konsorcjum Adwokatów, usługach i eventach,
oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników, dotyczących
bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, między innymi
poprzez wysyłkę newsletterów, monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania
warunków korzystania ze strony internetowej, administrowania i zarządzania stroną
internetową, agregowanie danych do celów analizy i ulepszenia działania strony
internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i
wewnętrznymi regulacjami Konsorcjum Adwokatów, w tym zakresie, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Konsorcjum Adwokatów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Konsorcjum Adwokatów przetwarza dane osobowe, w szczególności przechowuje,
jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe
zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
2. Konsorcjum Adwokatów przetwarza Państwa dane osobowe do momentu definitywnego
zakończenia z współpracy, przy czym dane są przechowywane jeszcze do końca roku
następującego po roku, w którym upłynął termin przedawnienia roszczeń Konsorcjum

Adwokatów lub wobec Konsorcjum Adwokatów albo termin wynikający z przepisów
prawa, w którym dane muszą być przechowywane, w zależności od tego, który z tych
terminów upłynął później.
3. Konsorcjum Adwokatów podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego
pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez
przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, i upłynęły okresy, o których mowa w ust. 2.
VIII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
1) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym
o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach
danych;
2) żądania skorygowania nieprawidłowych
niekompletnych danych osobowych;

danych

osobowych

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

lub

danych

uzupełnienia

osobowych

w

4) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa;
5) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w
formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
6) złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane
osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
2. W razie pytań i wątpliwości Konsorcjum Adwokatów zachęca do kontaktu z
Inspektorem ochrony danych osobowych: Aleksandrem Domkiem na adres:
rodo@konsorcjumadwokatow.com.
IX. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami danych osobowych, z wyłączeniem informacji objętych
adwokacką, którym Konsorcjum Adwokatów udostępnia dane, są:

tajemnicą

1) podmioty, wobec których Klient posiada roszczenie, a także podmioty, które
posiadają lub zgłaszają roszczenia wobec Klienta, w zakresie niezbędnym do
wykonania umowy, w szczególności zakłady ubezpieczeń, banki, kontrahenci
klienta, pracownicy klienta, pracodawca klienta;
2) podmioty reprezentujące podmioty wymienione w ppkt 1), w szczególności
kancelarie prawne;
3) podmioty przetwarzające dane w imieniu Konsorcjum Adwokatów, na zlecenie i w
imieniu Konsorcjum Adwokatów, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług:
a) teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów
informatycznych,
b) rachunkowych, księgowych, prawnych lub doradczych;
4) podwykonawcy, gdy Konsorcjum Adwokatów korzysta z usług podwykonawcy przy
wykonaniu usług, bądź w celu realizacji lub organizacji współpracy;
5) podmioty świadczące
Adwokatów;

usługi

pocztowe

lub

kurierskie

na

rzecz

Konsorcjum

6) banki oraz zakłady ubezpieczeń świadczące usługi na rzecz Konsorcjum Adwokatów.
2. Konsorcjum Adwokatów nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
X. PLIKI COOKIES I OPROGRAMOWANIE AKTUALIZUJĄCE
1. Korzystanie ze strony internetowej www.konsorcjumadwokatow.com nie wiąże się z
koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
2. Konsorcjum Adwokatów, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi, podczas
przeglądania strony internetowej www.konsorcjumadwokatow.com, gromadzą niektóre
informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies. Gromadzone
w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system
operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności
wykonywanych na stronie internetowej.
3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne
urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.konsorcjumadwokatow.com.
Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony
www.konsorcjumadwokatow.com za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie,
dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje
(odwiedziny lub poprzednie działania).
4. Korzystając ze strony www.konsorcjumadwokatow.com zgadzają się Państwo na
umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym
urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak
usunięcie bądź zablokowanie cookies, może wpłynąć na sposób korzystania ze strony
www.konsorcjumadwokatow.com.
5. W celu monitorowania strona internetowa www.konsorcjumadwokatow.com może
korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np.
Google
Analytics,
dającego
wgląd
w
ruch
strony
internetowej
www.konsorcjumadwokatow.com
stosowany
w
celu
prowadzenia
działań
marketingowych. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia
przeglądarki, które można pobrać ze strony:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
6. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowa
www.konsorcjumadwokatow.com może zawierać łącza do stron internetowych
administrowanych przez podmioty niezależne od Konsorcjum Adwokatów, takich jak
Facebook, Twitter, LinkedIn, itp., na których mogą obowiązywać odmienne regulacje w
zakresie polityki prywatności. Konsorcjum Adwokatów nie ma kontroli nad stronami
podmiotów trzecich ani ich działaniami. Konsorcjum Adwokatów nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość stron podmiotów trzecich, ani za korzystanie z nich.
Informacje na temat witryn podmiotów trzecich, w tym mediów społecznościowych,
można znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i
polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie
zmian w praktykach Konsorcjum Adwokatów dotyczących postępowania z danymi
osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Konsorcjum
Adwokatów.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w serwisie.

