Polityka prywatności i plików cookies

1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, oraz przysługujące
Klientom prawa i obowiązki Kancelarii jako administratora danych.
2. Administratorem Państwa danych będzie: „Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Przeździecki”, ul. Wspólna
70, p. 2., 00-687 Warszawa NIP: 9512135185.
3. Dane kontaktowe Administratora Danych: Patryk Przeździecki, email: office(at)przezdziecki.eu
4. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia usług prawnych, polegających w
szczególności na reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami, instytucjami finansowymi
i innymi instytucjami na terenie RP lub zagranicą zgodnie z przedmiotem udzielonego zlecenia.
5. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, adres
zamieszkania, inne dane kontaktowe, dane finansowe, inne informacje niezbędne do świadczenia pomocy
prawnej.
6. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez
okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili
wygaśnięcia/rozwiązania pełnomocnictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii
wynikających z Ustawy prawo o adwokaturze.
7. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe klienta mogą być przekazywane przez Administratora
podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: radcom prawnym, adwokatom,
aplikantom oraz specjalistom świadczącym usługi na rzecz klienta w tym także podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, pocztowe oraz kurierskie, a także odpowiednim organom i instytucjom.
8. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach
zmieniających.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej.
10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do
przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących
używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych
i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia
dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez
zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies
może ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego.
12. Klient może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku
pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Klient może
zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie

z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i
instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

