Klauzula informacyjna dla klientów
W związku ze świadczeniem obsługi prawnej Kancelaria przetwarza dane następujących osób:
− klientów bądź potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi;
− w przypadku klientów/potencjalnych klientów Kancelarii będących osobami prawnymi
bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej − dane osobowe
osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów, jak również dane pracowników
i współpracowników ww. podmiotów;
− osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia usług na rzecz klientów
Kancelarii.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, dalej RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych JGA
Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kilińskiego 34.
2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych zachęcamy
do kontaktu pod adresem e-mail: iod@jga.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby
z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
− zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym
w szczególności umowy o świadczenie obsługi prawnej;
− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii
Europejskiej lub prawa polskiego, w tym m.in. dokonania rozliczeń podatkowych;
− wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora danych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
za które uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed
roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego,
stosowanie
systemów
kontroli
wewnętrznej,
podtrzymywanie dobrych relacji biznesowych, przesyłanie newslettera
z informacjami o zmianach w prawie i stosowanych procedurach, ustalanie
konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym
do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych,
jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta
jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;
4. W związku z wyżej wskazanymi celami, Kancelaria będzie przetwarzała następujące
kategorie danych osobowych, jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych
usług:
− dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak np. imię i nazwisko,
numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
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6.
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8.

9.

− dane służbowe takie jak np. nazwa stanowiska, numer telefonu i adres e-mail;
− dane kontaktowe, takie jak np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
− dane identyfikacji podatkowej, np. NIP;
− dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego;
− dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej;
− dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
− dane dotyczące stanu cywilnego.
Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można
zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest
dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
− w celu wykonania umowy/umów – przez okres obowiązywania umowy oraz do 10
lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały
zgromadzone;
− w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu
przedawnienia roszczeń;
− w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu
wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
− w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub
strony trzeciej − do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu
wniesienia sprzeciwu.
W przypadku jeśli Pani/Pana dane zostały nie zostały przekazane Kancelarii osobiście,
źródłem danych jest klient Kancelarii na rzecz którego świadczona jest obsługa prawna,
w ramach której dokonujemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania − jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w zakresie
wskazanym przez przepisy prawa.
Po otrzymaniu sprzeciwu Kancelaria przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w powyższych
celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykaże istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, obowiązek
podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach
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zawarcia i realizacji umowy, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów
prawnych administratora danych lub strony trzeciej − podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią. Jeśli
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, może
Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody
przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również nie będą podlegały profilowaniu.
11. Odbiorcami Pani/Pana danych są następujące kategorie podmiotów:
− podmioty, które są upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa
(np. sądy i organy administracyjne);
− podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu
czynności administratora danych (np. nasi pracownicy, współpracownicy,
dostawcy usług IT);
− inne podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania
określonej czynności w toku realizacji umowy np. (I) instytucje płatnicze −
w przypadku dokonywania opłat sądowych/skarbowych w Pani/Pana imieniu; (II)
dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (III) operatorzy pocztowi i kurierzy;
(IV) dostawcy usług doradczych oraz księgowo-finansowych, (V) podmioty
zajmujące się profesjonalnym niszczeniem dokumentów, (VI) współpracujący
z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty
świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach
przetwarzania danych.
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