Klauzula informacyjna
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przekazywanych w celu zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie wybranego Pakietu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.
Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 - 100), przy ul Joachima Lelewela 3/2 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409,
REGON: 383795445, NIP: 6312686453 (dalej Kancelaria).
2. Z Kancelarią możesz się skontaktować korzystając z naszej infolinii - pod numerem telefonu:
327330621 wysyłając nam e-mail na adres RODO@abonamentyprawne.com.pl lub korzystając z
adresu korespondencyjnego 44-100 Gliwcie, ul. Lelewela 3/2
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO, w celu
umożliwienia Tobie lub podmiotowi, który reprezentujesz, zawarcia z Kancelarią Umowy o
świadczenie usług w zakresie wybranego Pakietu (dalej Umowy) przy wykorzystaniu narzędzia
internetowego – elektronicznego Formularza (dalej Formularz), dostępnego na naszej stronie
internetowej https://www.abonamentyprawne.com.pl, a także w celu wykonania ciążących na
Kancelarii obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia praw (roszczeń).
4. Na potrzeby określone w pkt 3 Kancelaria będzie przetwarzała Twoje dane osobowe wskazane
przez Ciebie w Formularzu, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP,
numer REGON, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres
zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Kancelaria jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:
1) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 3
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym Kancelarii, z którymi
Kancelaria współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Tobą Umowy lub
innym Podwykonawcom, z których usług korzysta Kancelaria w celu dostarczania Tobie
naszych usług (np. podmioty zapewniające hosting strony, usługi informatyczne,
telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie). W takich przypadkach, jeśli wymagają tego przepisy
prawa, Kancelaria zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest
zabezpieczenie Twoich danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
2) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa Twoje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom (jak np.
Sądom, Prokuratorze, Urzędom Skarbowym, Policji, ZUS-owi) lub biurom informacji
gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie).
6. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG, za wyjątkiem sytuacji,
w których Kancelaria posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów
uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania czynności określonych w pkt 3, w tym w
sytuacji, gdy dla wykonania tych czynności będzie niezbędny udział Podwykonawców Kancelarii
posiadających siedziby poza obszarem EOG.
7. Twoje dane przetwarzane będą jedynie przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów,
dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki
sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Dane osobowe mogą być przechowywane
dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub
dochodzenia przez Kancelarię roszczeń w stosunku do osób korzystających z naszych usług lub
strony. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będzie zachodziła inna
podstawa prawna przetwarzania danych, Kancelaria zastosuje wobec Twoich danych procedurę
usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych.
8. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia
możliwości przedstawienia Tobie przez Kancelarię oferty produktowej oraz do zawarcia z Tobą
Umowy.
9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 10
poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś
skontaktować się z Kancelarią w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie
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10.Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz
skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9 przed zakończeniem procedury
zawarcia Umowy przy użyciu Formularza, które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia
możliwości przetwarzania Twoich danych przez Kancelarię spowoduje przerwanie procedury
zawarcia tej Umowy przy użyciu Formularza.
11.Stosownie do sytuacji posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji i weryfikacji
prawidłowości podanych danych. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania
decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli
Kancelaria będzie do tego uprawniona na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej
uprzedniej, wyraźnej zgody.

