
Strona 1 z 2 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych 

osobowych, podczas korzystania z niniejszej strony internetowej: www.nqlegal.pl (dalej: „Strona 

Internetowa”) oraz z Naszych profili w serwisach społecznościowych Facebook oraz LintedIn 

(dalej: „Serwisy Społecznościowe”), do których wtyczki umieszczono na Stronie Internetowej.  

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej oraz z profili w Serwisach Społecznościowych, 

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, jak również z klauzulami informacyjnymi, 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez każdego z Nas, które znajdują się na Stronie 

Internetowej, w zakładce: „RODO”.   

I. Strona Internetowa: 

 

1) Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i danych osobowych 

osób z niej korzystających.  

 

2) Strona Internetowa nie korzysta z plików „Cookies”, ani z innych narzędzi, służących do 

śledzenia ruchu na Stronie Internetowej, takich jak przykładowo Google Analytics.  

 

3) Strona Internetowa nie korzysta z formularza kontaktowego, stąd za jej pośrednictwem, nie są 

przetwarzane Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail. W celu 

nawiązania kontaktu z wybranym przez siebie adwokatem lub radcą prawnym, prosimy 

o skorzystanie z danych teleadresowych, znajdujących się w zakładce: „KONTAKT”.  

 

II. Serwisy Społecznościowe: 

 

4) Na Stronie Internetowej znajdują się wtyczki do Naszych profili w Serwisach 

Społecznościowych:  

 

a) Facebook (www.facebook.com)  - który jest własnością:  Facebook Inc., 1601 Willow 

Road, Menlo Park, CA 94025, USA,  

b) LinkedIn (www.linkedin.com) – który jest własnością: LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Ct. 

Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA.  

 

5) W przypadku kliknięcia na powyższe wtyczki, nawiążecie Państwo bezpośrednie połącznie 

z odpowiednimi Serwisami Społecznościowymi.  

http://www.nqlegal.pl/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
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6) Serwisy Społecznościowe funkcjonują w oparciu o własne regulaminy i własne polityki 

prywatności, które określają w szczególności zasady przetwarzania przez te Serwisy danych 

osobowych ich użytkowników, jak również wskazują, jakie podmioty są administratorami tych 

danych. Korzystanie z Serwisów Społecznościowych wymaga każdorazowego zapoznania się 

i zaakceptowania powyższych dokumentów.  

 

7) Jeżeli wchodzicie Państwo w kontakt z profilem któregoś z Nas w Serwisie Społecznościowym, 

np. poprzez polubienie profilu, udostępnienie publikowanych przez Nas treści, komentując Nasz 

post lub pisząc do Nas wiadomość prywatną, administratorem Państwa danych, oprócz 

właścicieli Serwisów Społecznościowych, jest także ten z Nas, którego profil dotyczy.  

 

8) Państwa dane w postaci: imienia i nazwiska, pseudonimu/nicku, wizerunku, nr ID użytkownika 

oraz informacji umieszczonych w wiadomościach lub komentarzach, są przetwarzane w celu 

udzielenia odpowiedzi na wiadomości i komentarze oraz utrzymywania kontaktu 

z użytkownikami Serwisów Społecznościowych, którzy kontaktują się z Nami w ten sposób. 

Podstawą przetwarzania powyższych danych jest prawnie uzasadnionych interes każdego z Nas, 

polegający na potrzebie reagowania na wiadomości, komentarze i interakcje ze strony 

użytkowników Serwisów Społecznościowych, którzy kontaktują się z Nami w ten sposób (art. 6 

ust. 1 lit. „f” RODO). 

 

9) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez każdego 

z Nas, a zwłaszcza dotyczące przysługujących Państwu praw, zostały podane w klauzulach 

informacyjnych, znajdujących się na Stronie Internetowej, w zakładce: „RODO”. 

 

10) Zwracamy także uwagę, że w przypadku korzystania z Serwisów Społecznościowych, 

do wszystkich zamieszczanych tam przez Państwa informacji, dostęp mogą mieć podmioty 

zarządzające Serwisami Społecznościowymi. Z tego względu, w przypadku chęci przekazania 

informacji poufnych, zachęcamy do kontaktu z Nami w formie tradycyjnej, przykładowo 

za pośrednictwem telefonu lub maila.  

 

 


