Szanowna Pani, Szanowny Panie,
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 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
(„RODO”).
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako Klientki/Klienta, a zarazem
Mocodawczyni/ Mocodawcy adwokat Arletty Marii Słowińskiej jest Adwokat Arletta Maria
Słowińska, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Goleniowie, przy ul. Lipowej 1a/2, NIP 8561812194,
adres e – mail: adwokat.arlettaslowinska@onet.pl, zwana dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu rejestracji i obsługi Pani/Pana spraw powierzonych Adwokatowi i kancelarii adwokackiej,
b. dla celów korzystania z usług adwokata i kancelarii adwokackiej, takich jak udzielanie porad
prawnych, reprezentowanie w sprawach toczących się przed urzędami, organami, sądami, obrona
przed organami i sądami,
c. dla celów podatkowych i rachunkowych,
d. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania
wglądu do danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje
Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, prawo przeniesienia
danych, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/ Pana zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego korzystania z usług adwokat Arletty Marii
Słowińskiej i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych z zasobów danych Administratora.
3.
c, d.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2 lit. a, b,

4.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
5.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu organom, sądom, urzędom,
osobom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie zadań
powierzonych Administratorowi przez Panią/Pana, które stanowią przedmiot umowy zawartej przez
Panią/Pana z Administratorem w zakresie działań Administratora jako adwokata.
6.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy Pani/Pana z Administratorem
w zakresie działania adwokata, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie
usunięte.

