
Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Kancelaria Radcy Prawnego VERBS dr Agnieszka 

Pasternak,  41-300 Dąbrowa  Górnicza, ul. 11-go Listopada 8, NIP 629-126-16-29 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe uzyskane w trakcie spotkania z radcą prawnym, wykorzystywane  są  w 

następujących celach: 

związanych z realizacją usługi, 

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) - dalej RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, który  ciąży na Administratorze takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz 

art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń). 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który usługa będzie 

wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, i w 

związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego, 

Jeśli   dane   są   przetwarzane   w   oparciu   o   wyrażoną   zgodę,   dane   osobowe   będą   

przetwarzane   do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację usługi. 

Jakie przysługują Państwu prawa ? 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

- dostępu   do   danych   osobowych tj.   uzyskania   informacji,   czy  Administrator   danych   

przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, 

- sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

- ograniczenia przetwarzania danych tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych 



przez   Administratora   danych   i   wstrzymania   dalszych   operacji   na   danych,   za   wyjątkiem ich 

przechowywania, 

- usunięcia   przetwarzania   danych, które   przetwarzane   są   przez   Administratora   danych 

bezpodstawnie, 

- przeniesienia   danych   osobowych tj.   przesłania   danych   innemu   administratorowi   danych   

(np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa. 

Prawo sprzeciwu 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu: 

1. wobec   przetwarzania   dotyczących   Państwa   danych   na   potrzeby marketingu   

bezpośredniego Administratorowi   danych,   po   wniesieniu   takiego   sprzeciwu,   nie   będzie   

wolno   już   przetwarzać danych osobowych do takich celów, 

2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa 

się   w   oparciu   o  wykonanie   zadania   realizowanego   w   interesie   publicznym  lub  dla   celów 

wynikających   z   prawnie   uzasadnionych   interesów   Administratora   danych. Administratorowi 

danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do 

takich   celów,   chyba   że   Administrator   danych   wykaże,   że   istnieją   ważne   prawnie   

uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa 

interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony. 

Zgoda. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, 

przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Skarga. 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa 

masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Komu przekazujemy Państwa dane? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty 

świadczące na naszą rzecz usługi prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. 

 

  

 



 

 

 


