
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

  

Zgodnie z art. 13 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), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, 

że: 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małgorzata Mędrala 

prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą   w Krakowie, adres: ul. 

Cegielniana 4a/11, 30-404 Kraków; kontakt z Administratorem możliwy jest: listownie 

na adres siedziby; mailowo: kancelaria@mmedrala.pl lub telefonicznie: 501-979-962. 

 

2.      Pana/Pani dane osobowe, w szczególności w postaci imienia i nazwiska, firmy, 

adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru NIP, zajmowanego 

stanowiska w firmie, przetwarzane będą na podstawie:  

 

- Państwa dobrowolnej zgody - stosownie do jej treści (np. otrzymywanie newsletera, 

złożenie zapytania w formularzu kontaktowym) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia;  

 

- prawnie uzasadnionego interesu administratora danych  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) Rozporządzenia (patrz pkt 3 poniżej), 

 

- wykonania zawartej umowy - w przypadku jej zawarcia lub podjęcia działań na 

Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia. 

 

3.      Prawnie uzasadniony interes Administratora uzasadniający prawo do 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych polega na przetwarzaniu w celach 

marketingowych, komunikacji w celu zawarcia, wykonania umowy, zabezpieczeniu 

roszczeń wynikających z zawartej umowy, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji 

gospodarczych. 

 

4.      W przypadku zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych 

celach niż wskazane powyżej, Administrator zobowiązany będzie do wykazania 

odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania. 

 

5.      Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora, 

pracownikom i zaufanym współpracownikom  (firmie świadczącej usługi IT, doradcom 

prawnym i podatkowym, tłumaczom, notariuszom itp.), firmom świadczącym usługi 

hostingowe lub upoważnionym organom państwowym; powierzenie przetwarzania 

danych osobowych następuje wyłącznie w oparciu o zawarte umowy powierzenia i na 

polecenie Administratora. 

 

6.       Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich. 

 



7.     Dane osobowe będę przechowane przez okres trwania relacji wynikających z 

prowadzonej korespondencji mailowej, zapytań ofertowych, 

- w przypadku zawarcia umowy - przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz 

okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, chyba że przepisy prawa będą 

wymagać przetwarzania przez okres dłuższy, 

- w przypadku wyrażonej zgody - do momentu jej wycofania. 

 

8.      Ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, 

jeśli przetwarzanie odbywa się    w sposób zautomatyzowany. 

 

9.      Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie 

naruszało postanowienia Rozporządzenia. 

 

10.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku 

zawarcia umowy -  jest warunkiem zawarcia umowy  o świadczenie usług doradczych, 

a odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i wykonania 

tej umowy . 

 

11.   Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych 

osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na 

Pana/Panią wpływać. 

 


