Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Na podstawie rozporządzenia 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) - (dalej: „RODO”) informuję, że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe.
Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak dane osobowe
będą wykorzystywane jest: Maciej Gnela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Gnela,
ulica Brzozowa, 32-091 Michałowice, nr NIP: 676-219-14-50, nr REGON: 356319020.
Może się Pani/Pan ze mną skontaktować w następujący sposób: 1) listownie na adres: ulica Brzozowa 48,
32-091 Michałowice, 2) telefonicznie: +48 664 60 20 30, 3) mailowo na adres: mcgnela@interia.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Pani/Pana dane osobowe:
1) Pani/Pana dane osobowe, takie jak w szczególności imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub
prowadzenia działalności gospodarczej, nr PESEL, nr NIP, adres e-mail czy numer telefonu są przeze
mnie przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, polegającej w szczególności na udzielaniu
Pani/Panu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych lub projektów dokumentów, jak również
prowadzeniu w Pani/Pana imieniu postępowań przed sądami, organami lub innymi instytucjami. Ponadto,
dane te są przeze mnie przetwarzane także w celu utrzymywania bieżącego kontaktu i korespondencji
z Panią/Panem, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Podstawą przetwarzania powyższych
danych jest ich niezbędność dla wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, której jest
Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO).
2) Pani/Pana dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub prowadzenia
działalności gospodarczej, nr NIP lub nr PESEL są przeze mnie również przetwarzane w celu
wystawienia faktury. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest ich niezbędność do
wypełnienia, ciążącego na mnie obowiązku prawnego, wynikającego z prawa podatkowego (art. 6
ust. 1 lit „c” RODO).
3) Pani/Pana dane osobowe, są także przeze mnie przetwarzane w celu ustalenia, zabezpieczenia
i dochodzenia ewentualnych, wzajemnych roszczeń. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest
mój prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebnie ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).
W jaki sposób uzyskałam Pani/Pana dane osobowe:
Dane osobowe uzyskałam bezpośrednio od Pani/Pana podczas udzielania pomocy prawnej.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przeze mnie udostępniane organom takim jak Sądy, Prokuratury czy
Policja, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania, zawartej z Panią/Panem umowy o udzielenie pomocy
prawnej lub obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Dotyczy to w szczególności
danych umieszczanych w pozwach, wnioskach czy zawiadomieniach, adresowanych do ww. instytucji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być także przeze mnie udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym
zlecam usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług
informatycznych, np. poczty e-mail, podmioty świadczące usługi rachunkowo – księgowe, jak również
operatorzy pocztowi czy kurierzy. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych ze mną
umów, wyłącznie na moje polecenie i z zachowaniem odpowiednich standardów ochrony danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub do
krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Strona 1 z 3

Jak długo przechowuję dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe przechowuję przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów.
1) Dane osobowe, zgromadzone i przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowań przed sądami,
organami lub innymi instytucjami, są przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku,
w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
2) Dane osobowe, zgromadzone i przetwarzane w związku ze świadczeniem Pani/Panu pomocy
prawnej, innej niż prowadzenie postępowań przed sądami, organami lub innymi instytucjami, np.
udzielając Pani/Panu porady prawnej, sporządzając opinię prawną lub projekt dokumentu, są
przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym została zakończona czynność,
w związku z którą dane osobowe zostały zebrane.
3) Dane osobowe, przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych, wynikających z prawa
podatkowego, są przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania
podatkowego, określonego w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie, uniemożliwi
realizację określonych celów, tzn. nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu adekwatnej pomocy prawnej
i utrzymywanie z Panią/Panem bezpośredniego kontaktu.
Ponadto, podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzonej
działalności, nr PESEL lub NIP jest niezbędne w celu wystawienia Pani/Panu faktury, a ich niepodanie
uniemożliwi wystawienie takiego dokumentu.
Jakie ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania ode mnie informacji w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzam
Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie
jedynie w zakresie, w jakim nie naruszy to obowiązku zachowania przeze mnie tajemnicy radcowskiej,
o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 1982 o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
75).
2. Jeżeli zauważy Pani/Pan, że przetwarzane przeze mnie dane osobowe są nieprawidłowe lub
niekompletne, ma Pani/Pan prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia.
3. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą:
a) jeżeli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane,
b) udzielona przez Panią/Pana zgoda zostanie cofnięta,
c) zgłosi Pani/Pan sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne,
prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
d) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa.
4. Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający mi
sprawdzić ich prawidłowość,
b) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem,
ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte,
c) okaże się, że Pani/Pana dane osobowe nie są mi już potrzebne do celów, dla których je zebrałam,
ale mogą być potrzebne Pani/Panu do dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy
moje prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu,
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Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim nie
naruszy to obowiązku zachowania przeze mnie tajemnicy radcowskiej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 8 lipca 1982 o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 75).
5. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzam w oparciu o mój uzasadniony interes
prawny, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powyższe uprawnienie nie ma zastosowania w stosunku do
danych osobowych, pozyskanych przeze mnie w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Pani/Pana zgody, ma
Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
a) Pani/Pana zgody lub
b) jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panią/Panem umowy lub
c) jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub
d) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny
ma Pani/Pan prawo do otrzymania ode mnie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.).
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abym to ja przesłał je
innemu administratorowi. Zrobię to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie
możliwe.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienie skargi związanej z przetwarzaniem przez mnie Pani/Pana danych
osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ulica
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać
wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana
sytuację. Nie stosuje profilowania.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt. Dane adresowe podano powyżej.
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