POLITYKA PRYWATNOŚCI
(wersja obowiązująca od dnia 20.04.2020 r.)

1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Polityka Prywatności określa zasady i warunki przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych, a
także określa zasady wykorzystywania przez Serwis Ciasteczek oraz możliwości ich wyłączenia przez
użytkownika Serwisu.

1.2.

Kontakt z Administratorem w przedmiocie zasad przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest
możliwy w formie i sposób określony poniżej:
1.2.1.

pisemnie – na adres wskazany w pkt 2.1.1 poniżej albo

1.2.2.

w formie korespondencji e-mail – na adres e-mail: biuro@barchan.pl.

1.3.

Warunki korzystania z portalu Facebook i portalu LinkedIn, w tym zasady przetwarzania przez te portale
danych osobowych użytkowników, określają właściwe regulaminy i polityki administratorów tych portali.

2.

Definicje

2.1.

Pojęcia określone w Polityce Prywatności z dużej litery, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, mają
znaczenie opisane poniżej:
2.1.1.

Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 RODO; Administratorem Danych Osobowych
Podmiotu Danych Osobowych jest adwokat Przemysław Barchan prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Barchan” z siedzibą w
Warszawie (00-549 Warszawa) przy ul. Pięknej 24/26A, Cube Centre p. I, posiadający NIP
9591751859;

2.1.2.

Ciasteczka – krótkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych
użytkownika Serwisu, służące zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu i jego funkcjonalności,
a także w celach określonych w Polityce Prywatności;

2.1.3.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, w rozumieniu RODO, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy, wizerunek, lub jeden bądź kilka czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej;

2.1.4.

EOG – terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym państw
członkowskich Unii Europejskiej;

2.1.5.

Formularz E-Konsultacji – świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na umożliwieniu
Użytkownikowi przesyłanie Administratorowi zapytań za pośrednictwem Serwisu dotyczących usługi
E-Konsultacji;

2.1.6.

Formularz Kontaktowy – świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na umożliwieniu
użytkownikowi Serwisu przesyłanie Administratorowi zapytań za pośrednictwem Serwisu;

2.1.7.

Komunikator – wykorzystywane w Serwisie lub na Profilach Administratora narzędzie służące do
komunikacji zdalnej użytkownika z Administratorem;

2.1.8.

Polityka Prywatności – niniejszy dostępny w Serwisie dokument regulujący szczegółowe warunki
przetwarzania Twoich Danych Osobowych;

2.1.9.

Prawo o Adwokaturze – ustawa z dnia 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze (j.t.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1513 ze zm.);

2.1.10. Profil Administratora – oficjalny profil Administratora prowadzony w mediach społecznościowych
na portalu Facebook (@kancelariabarchan) lub LinkedIn (linkedin.com/company/barchan-legal);
2.1.11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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);
2.1.12. Serwis – strona internetowa Kancelarii dostępna pod adresem www.barchanlegal.pl.

barchanlegal.pl +48 691 042 047
biuro@barchan.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Barchan
ul. Piękna 24/26A | Cube Centre p. I | 00-549 Warszawa
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3.

Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora

3.1.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe:
3.1.1.

w związku z korzystaniem przez Ciebie (w swoim imieniu lub w imieniu i na rzecz klientów
Administratora) z usług Administratora, w tym usługi E-Konsultacji,

3.1.2.

w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu lub Profili Administratora,

3.1.3.

w związku z prowadzeniem kontaktu pomiędzy Administratorem a Tobą, w tym za pośrednictwem
Formularza Kontaktowego, Komunikatora i korespondencji e-mail,

3.1.4.

w związku z ubieganiem się przez Ciebie u Administratora o pracę lub współpracę,

3.1.5.

w związku z Twoim uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora,

3.1.6.

pracowników lub współpracowników kontrahentów Administratora.

3.2.

Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności RODO i właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym Prawa o Adwokaturze.

3.3.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zapewniając im poufność i należyty stopień bezpieczeństwa.
Administrator stosuje przy tym odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które chronią Dane
Osobowe przed nieuprawnionym ich ujawnieniem. Dostęp do Danych Osobowych otrzymują wyłącznie osoby
i podmioty do tego uprawnione, a zakres udostępnianych Danych Osobowych podwykonawcom i podmiotom
współpracującym z Administratorem ograniczony jest do niezbędnego minimum lub jest całkowicie
wyłączony.

3.4.

Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora objęte są również tajemnicą zawodową adwokata,
regulowaną m.in. przez Prawo o Adwokaturze.

3.5.

Administrator nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących podmiotu Danych Osobowych wyłącznie w sposób
zautomatyzowany.

4.

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z realizacją Usług

4.1.

Administrator przetwarza Twoje Dane Osobowe w związku z zawieraniem i realizacją przez Administratora
umów o świadczenie usług prawnych (w tym Usługi E-Konsultacji), które Administrator zawarł bezpośrednio
z Tobą lub podmiotami, dla których pracujesz lub z którymi współpracujesz, a także jeśli Twoje Dane
Osobowe przetwarzane są przez klientów Administratora w związku z istnieniem pomiędzy klientem
Administratora a Tobą określonej relacji prawnej lub faktycznej (np. jesteś pracownikiem lub
współpracownikiem kontrahenta klienta Administratora, jesteś świadkiem w toczącym się postępowaniu
sądowym).

4.2.

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

4.3.

4.2.1.

zawarcia lub realizacji zawartych umów, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, w zakresie w jakim
jest to niezbędne do ich zawarcia i realizacji, w tym utrzymania bieżącego kontaktu i udzielania
odpowiedzi na zadane przez Ciebie lub ww. podmioty zapytania związane z przedmiotowymi
umowami;

4.2.2.

świadczenia usług prawnych, w tym zastępstwa procesowego;

4.2.3.

realizacji ciążących na Administratorze obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym
związanych z rozliczeniem zawartych umów i obowiązkami podatkowymi;

4.2.4.

dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi
roszczeniami związanymi z ww. umowami.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
4.3.1.

w przypadku celu określonego w pkt 4.2.1 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, o
której mowa w pkt 4.1 powyżej

4.3.2.

w przypadku celu określonego w pkt 4.2.1 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. z uwagi na
prawnie uzasadniony interes Administratora w związku ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów,
dla których pracujesz lub z którymi współpracujesz;

4.3.3.

w przypadku celu określonego w pkt 4.2.2 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora lub klienta Administratora w związku ze świadczeniem przez
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Administratora na jego rzecz usług prawnych w celu ochrony interesu prawnego klienta
Administratora (np. dochodzonych przez niego roszczeń), a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
4.3.4.

w przypadku celu określonego w pkt 4.2.3 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

4.3.5.

w przypadku celu określonego w pkt 4.2.4 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu możliwości prowadzenia
ewentualnych sporów powstałych w związku z umowami określonymi w pkt 4.1 powyżej, a także
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

4.4.

Twoje Dane osobowe otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Ciebie albo od podmiotu, dla którego pracujesz
lub z którym współpracujesz (z którym Administrator jest w trakcie zawarcia lub realizacji umowy) albo od
klienta Administratora lub innego podmiotu udzielającego takich danych w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.

4.5.

W przypadku umów zawieranych bezpośrednio z Tobą podanie przez Ciebie Twoich Danych Osobowych nie
jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji danej umowy.

4.6.

Podanie Danych Osobowych (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane do faktury, w tym NIP) w ramach
składania zapytania za pośrednictwem Formularza E-Konsultacji jest obowiązkowe i konieczne do złożenia
zapytania o usługę E-Konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytanie i ewentualne zawarcie umowy
świadczenia usługi E-Konsultacji.

5.

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z kontaktem

5.1.

Administrator przetwarza Dane Osobowe osób kontaktujących się z Administratorem w celach niezwiązanych
z realizacją zawartej pomiędzy nimi a Administratorem umowy lub osób z którymi Administrator kontaktuje
się w celach niezwiązanych z realizacją zawartej pomiędzy nimi a Administratorem umowy. Z zastrzeżeniem
pkt 6 poniżej, Administrator prowadzi z tymi osobami kontakt w formie telefonicznej, korespondencji e-mail,
za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub za pośrednictwem Komunikatora.

5.2.

Administrator przetwarza Dane osobowe pozyskane w trakcie kontaktu (w tym w przesłanym
Administratorowi zapytaniu) w celu komunikacji i odpowiedzi na przesłane zapytanie lub inne rozwiązanie
sprawy.

5.3.

Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych w ramach prowadzonego kontaktu nie jest obowiązkowe, ale jest
konieczne do utrzymania kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytanie lub inne rozwiązanie sprawy. W
przypadku skorzystania z Formularza Kontaktowego podanie części Danych Osobowych (imię i nazwisko,
adres e-mail) jest konieczne do złożenia zapytania poprzez Formularz Kontaktowy. Podanie w Formularzu
Kontaktowym pozostałych Danych Osobowych nie jest obowiązkowe i ma jedynie na celu ułatwienie
kontaktu i udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie.

5.4.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Administratora jest:
5.4.1.

w przypadku kontaktu telefonicznego lub w formie pisemnej korespondencji lub w formie
korespondencji elektronicznej lub za pośrednictwem Komunikatora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji i udzielaniu
odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą;

5.4.2.

w przypadku kontaktu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i w zakresie Danych
Osobowych, których podanie jest niezbędne do złożenia zapytania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego;

5.4.3.

w przypadku kontaktu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i w zakresie Danych
Osobowych, których podanie jest fakultatywne – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda nadawcy
zapytania.

5.5.

Dane Osobowe otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Ciebie albo od podmiotu działającego na Twoje zlecenie.

6.

Profile Administratora

6.1.

Administrator przetwarza Dane Osobowe użytkowników portali Facebook lub LinkedIn, którzy odwiedzili
dany Profil Administratora i wykazali się na nich jakąkolwiek aktywnością (m.in. identyfikatory internetowe,
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komentarze, polubienia lub inne formy wyrazu aktywności względem wpisu lub komentarza Administratora
lub innych użytkowników).
6.2.

Administrator przetwarza Dane Osobowe takich użytkowników w celu:
6.2.1.

prowadzenia komunikacji z użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania
lub odniesienie się do aktywności użytkowników na Profilu Administratora;

6.2.2.

umożliwienia im aktywności na Profilu Administratora;

6.2.3.

utrzymania i prowadzenia przez Administratora Profili Administratora w zgodzie z ich
przeznaczeniem, w tym do informowania i promowania działań i usług Administratora;

6.2.4.

w celach analitycznych i statystycznych;

6.2.5.

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

6.3.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu Profili Administratora zgodnie z ich
przeznaczaniem i promocją Administratora, a także na ewentualnym dochodzeniu przez Administratora
roszczeń i obrony Administratora przed takimi roszczeniami.

6.4.

Dane Osobowe użytkownika otrzymaliśmy bezpośrednio od tego użytkownika poprzez jego aktywność na
Profilach Administratora.

7.

Rekrutacja

7.1.

Administrator przetwarza Dane Osobowe osób aplikujących na wolne u Administratora stanowiska pracy lub
świadczonych w ramach współpracy. Administrator przetwarza ww. Dane Osobowe wyłącznie w przypadku
organizacji procesu rekrutacyjnego. W przypadku otrzymania przez Administratora aplikacji kandydata mimo
braku prowadzonej rekrutacji, Administrator poinformuje aplikującego o braku prowadzenia rekrutacji oraz
o niezwłocznym usunięciu przesłanych przez niego Danych Osobowych.

7.2.

W przypadku prowadzenia rekrutacji Administrator oczekuje od kandydatów przesłania wyłącznie CV
zawierającego Dane Osobowe mieszczące się w zakresie katalogu określonego w art. 22 1 Kodeksu pracy i
umożliwiające przeprowadzenie rekrutacji z udziałem danego kandydata, w tym pozwalające na ocenę
danego kandydata i wybraniu odpowiedniej osoby na wolne u Administratora stanowisko.

7.3.

Administrator przetwarza Dane Osobowe kandydatów w celu:

7.4.

7.3.1.

realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;

7.3.2.

przeprowadzenia rekrutacji oraz komunikacji z kandydatem w trakcie procesu rekrutacji;

7.3.3.

weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata;

7.3.4.

ewentualnego zatrudnienia kandydata lub nawiązania z nim współpracy;

7.3.5.

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych kandydatów jest:
7.4.1.

w przypadku kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem na umowę o pracę i w zakresie Danych
Osobowych objętych zakresem art. 221 Kodeksu pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wykonanie
ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy;

7.4.2.

w przypadku kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem na umowę o pracę i w zakresie Danych
Osobowych wykraczających poza zakres art. 221 Kodeksu pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
zgoda kandydata na przetwarzanie w tym celu jego Danych Osobowych;

7.4.3.

w przypadku kandydatów zainteresowanych nawiązaniem z Administratorem współpracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań przed zawarciem
umowy, na żądanie osoby której tej Dane Osobowe dotyczą;

7.4.4.

w ramach weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości weryfikacji i wyboru odpowiedniego
kandydata do pracy lub współpracy z Administratorem;

7.4.5.

w przypadku celu określonego w pkt 7.3.5 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu możliwości prowadzenia
ewentualnych sporów, których przedmiotem mogą być roszczenia Administratora lub obrona
Administratora przed roszczeniami.
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7.5.

Podanie przez kandydata Danych Osobowych objętych katalogiem art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązkowe
i wynika albo z przepisów prawa (w przypadku kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ramach
stosunku pracy) albo z wymogów Administratora (w przypadku pozostałych kandydatów).

7.6.

W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych kandydata odbywa się w oparciu o udzieloną przez
kandydata zgodę, zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

7.7.

Administrator przetwarza Dane Osobowe pozyskane w celach rekrutacyjnych kandydatów, którzy nie zostali
zatrudnieni (niezależnie od podstawy stosunku prawnego tego zatrudnienia) wyłącznie w trakcie trwającego
procesu rekrutacyjnego, po zakończeniu którego Dane Osobowe tych kandydatów zostaną usunięte.

8.

Uczestnicy wydarzeń Administratora

8.1.

Administrator przetwarza Dane Osobowe osób zapisujących się na organizowane przez Administratora
wydarzenia, szkolenia i warsztaty, a także ich uczestników.

8.2.

Administrator przetwarza Dane Osobowe uczestników i potencjalnych uczestników w celu rejestracji, a
następnie umożliwienia udziału w wydarzeniu, szkoleniu lub warsztatach. Niezbędny dla dokonania
rejestracji i uczestnictwa zakres Danych Osobowych uczestnika podawany jest każdorazowo w informacji o
organizacji wydarzenia, szkolenia lub warsztatu.

8.3.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o zapewnienie udziału uczestnika w wydarzeniu, szkoleniu
lub warsztacie.

8.4.

Administrator przetwarza Dane Osobowe uczestników wydarzenia, szkolenia lub warsztatu przez okres 1
roku od zakończenia wydarzenia, przy czym dane rachunkowe (związane z odpłatnością wydarzeń, szkoleń
i warsztatów) przetwarzane są przez Administratora przez okres określony właściwymi przepisami prawa, w
tym związanych z terminami przedawnienia zobowiązania podatkowego lub przedawnieniem roszczeń.

9.

Pracownicy i współpracownicy kontrahentów

9.1.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator pozyskuje Dane Osobowe (złożone z
służbowych danych kontaktowych, imienia i nazwiska oraz stanowiska) pracowników i współpracowników
kontrahentów Administratora, z którymi Administrator zawiera umowy związane z realizacją na rzecz
Administratora usług lub innych świadczeń. Dane Osobowe tych osób przetwarzane są wyłącznie w celu
realizacji ww. umów i prawidłowego kontaktu w okresie ich obowiązywania, a następnie w celu dochodzenia
przez Administratora roszczeń i obrony Administratora przed takimi roszczeniami.

9.2.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji ww. umów oraz na ewentualnym
dochodzeniu przez Administratora roszczeń i obrony przez Administratora przed takimi roszczeniami.

9.3.

Dane Osobowe ww. osób przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowych
umów oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora lub względem Administratora,
związanych z realizacją umów.

10.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

10.1. Administrator przetwarza Twoje Dane Osobowe wyłącznie przez okres dopuszczalny przepisami prawa.
Okres ten zależny jest zarówno od celu i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych, jak i od ich
zakresu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, Dane Osobowe przetwarzane są przez
okres obowiązywania tej zgody, o ile Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Danych
Osobowych również na innej podstawie prawnej, w tym z uwagi na uzasadniony interes Administratora. W
szczególności Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
10.2. W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w związku z prowadzonymi postępowaniami, Administrator
przetwarza takie dane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczonych od końca roku, w którym zakończyło się
postępowanie, w którym Dane Osobowe zostały zgromadzone, chyba że dłuższy okres przetwarzania
(również w oparciu o inną podstawę prawną) dopuszczają przepisy prawa.
10.3. W przypadku upływu okresu przez jaki dopuszczalne jest przetwarzanie przez Administratora Twoich Danych
Osobowych, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane lub trwale usunięte.
11.

Odbiorcy i transfer Danych Osobowych poza EOG

11.1. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i wyłącznie w zakresie w jakim jest
to dopuszczalne przepisami prawa, Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Administratora
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podmiotom trzecim, w tym kontrahentom świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. informatyczne,
księgowe, rekrutacyjne, kurierskie, marketingowe, pocztowe itd.). W szczególności Administrator informuje,
że Twoje Dane Osobowe przetwarza również przy wykorzystaniu usług chmury obliczeniowej dostarczanej
przez zewnętrznych dostawców (w tym dostawców poczty elektronicznej).
11.2. W związku z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator zobowiązany jest również do ujawnienia (w
niezbędnym zakresie) Twoich Danych Osobowych organom publicznym, z zastrzeżeniem jednak obowiązków
wynikających z Prawa o Adwokaturze i zachowania tajemnicy zawodowej.
11.3. Co do zasady Administrator nie przekazuje Twoich Danych Osobowych poza terytorium EOG, chyba że
uzyskał na to Twoją zgodę lub jest to konieczne, a transfer odbędzie się w zgodzie z przepisami rozdz. V
RODO.
12.

Uprawnienia dotyczące Twoich Danych Osobowych

12.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych, o ile nie będzie to stało w
sprzeczności z Prawem o Adwokaturze, zasadami wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, z
obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej adwokata lub radcy prawnego, a także z zakresem i
sposobem przetwarzania Twoich Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo do:
12.1.1. uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich Danych Osobowych;
12.1.2. sprostowania Twoich Danych Osobowych;
12.1.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym w celach
marketingowych;
12.1.4. żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych;
12.1.5. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
12.1.6. wycofania swojej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (jeśli Dane Osobowe są przetwarzane
na podstawie Twojej zgody);
12.1.7. wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego dla
miejsca Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia naruszenia (w
Polsce organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12.2. W celu skorzystania z powyższych praw (określonych w pkt 12.1.1 – pkt 12.1.6 powyżej) skontaktuj się z
Administratorem w sposób wskazany w pkt 1.2 powyżej (wyłącznie dopuszczalne przez Administratora formy
składania zapytań lub kierowania żądań w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych
Osobowych).
12.3. Administrator udziela informacji w przedmiocie przetwarzanych Danych Osobowych wyłącznie na zapytania
osób i podmiotów uprawnionych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości osoby lub
podmiotu kierującego takie zapytanie, Administrator odmówi spełnienia żądań określonych w danym
zapytaniu.
12.4. Administrator udziela odpowiedzi na dane zapytanie lub żądanie w terminie 30 dni liczonych od dnia ich
otrzymania. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy termin 30 dni będzie niewystarczający do
ustosunkowania się lub realizacji danego zapytania lub żądania (w tym w związku z brakiem możliwości
weryfikacji nadawcy zapytania lub żądania).
12.5. Z zastrzeżeniem pkt 12.2 powyżej, odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania lub żądania
realizowane są w takiej samej formie jak złożone zapytanie lub żądanie, chyba że nadawca wskaże inną
formę udzielenia odpowiedzi.
12.6. Administrator rejestruje i przetwarza informacje i Dane Osobowe nadawcy zapytania lub żądania w
prowadzonym przez Administratora rejestrze zgłoszeń.
13.

Ciasteczka

13.1. Serwis wykorzystuje Ciasteczka wyłącznie za zgodą użytkownika Serwisu.
13.2. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie i przechowywanie Ciasteczek na swoim urządzeniu końcowym
poprzez skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Użytkownik może również usunąć już zapisane na jego
urządzeniu końcowym Ciasteczka poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji danej przeglądarki
internetowej. Jeśli użytkownik usunie lub wyłączy Ciasteczka, może napotkać na trudności w korzystaniu lub
brak możliwości korzystania z Serwisu.
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13.3. Ciasteczka wykorzystywane są wyłączenie w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego
funkcjonalności, w tym wyświetlania poszczególnych stron i treści Serwisu, a także w celach statystycznych
i analitycznych. Ciasteczka nie służą jednak ustalaniu tożsamości użytkowników lub zbieraniu ich Danych
Osobowych.
13.4. Serwis wykorzystuje poniższe rodzaje Ciasteczek:
13.4.1. sesyjne (służące zapewnieniu korzystania z Serwisu w ramach danej sesji oraz analityce ruchu; są
automatycznie usuwane po jej zakończeniu);
13.4.2. podmiotów trzecich (zapewniające sprawniejsze skorzystanie z linków do Profili Administratora, w
tym zapewnienia współdzielenia sesji (Facebook i LinkedIn), a także prowadzące analizę ruchu i
statystykę (Google Analytics).
13.5. Serwis wykorzystuje wtyczki udostępniane przez portale społecznościowe Facebook (do Profilu
Administratora) i LinkedIn (do Profilu Administratora oraz profili zawodowych zespołu Administratora). W
przypadku skorzystania przez użytkownika z wtyczki użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego Profilu
Administratora lub profilu członka zespołu Administratora a właściwy administrator portalu
społecznościowego otrzyma informację o wejściu do Serwisu wraz z informacją o IP użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez te portale ciasteczek oraz zasady przetwarzania
przez nich Danych Osobowych regulują właściwe regulaminy administratorów portali społecznościowych.
13.6. Jeśli po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przez Serwis Ciasteczek użytkownik zmienił zdanie i chciałby
zmienić zasady ich wykorzystania lub zdecydował o ich usunięciu z przeglądarki internetowej, użytkownik
powinien dokonać odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. Odpowiednie informacje o
sposobach ograniczenia lub usunięcia Ciasteczek użytkownik może znaleźć na stronach właściwych
producentów przeglądarek internetowych, w tym:
13.6.1. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
13.6.2. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies;
13.6.3. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-andprivacy-microsoft-privacy;
13.6.4. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14.
14.

Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie ma RODO i prawo polskie.
14.2. Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a każda jej zmiana wchodzi w życie z chwilą jej
zamieszczenia w Serwisie.
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