
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

obowiązuje od 25 maja 2018 r. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 zwane dalej 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych.  

 

Poniżej, w punktach przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych 

1. Informacje ogólne 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu 

niezbędnym do świadczenia usług jest :Kancelaria Prawna Trzebiński & 

Partnerzy z siedzibą w Kielcach: ul. Ks. S. Staszica 12, 25-008 Kielce, tel.: 

41/335-94-99, faks: 41/343-20-84, adres e-mail: sekretariat@k-prawna.pl (dalej 

zwana jako „Administrator”). 

 Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz  

z wykonywaniem praw przysługujących  zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych: listownie na adres wskazany powyżej lub  na adres e-mail: 

rodo@k-prawna.pl.  

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 Zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 Realizacja usług, w tym wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 Wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,  

w tym w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie 

 z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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3. Przetwarzanie danych osobowych 

 Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, 

zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu  

z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym 

zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. 

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów  

i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym 

zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji usługi, jak 

również do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją nie podania danych 

osobowych jest odmowa realizacji usługi, w tym zawarcia  

i wykonania umowy. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 podmioty uprawnione na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

(np. sądy, komornicy, prokuratura, policja), 

 podmioty, które w ramach zawartej z Administratorem umowy  

 przetwarzają  dane osobowe, (np. podmiotom zapewniającym obsługę 

teleinformatyczną i organizacyjną, bankom, podmiotom świadczącym usługi 

prawne, firmom faktoringowym, biurom informacji gospodarczym, biurom 

rachunkowym, firmom windykacyjnym),   

 inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (np. operatorzy pocztowi, 

firmy  kurierskie).  

5. Okres przetwarzania danych osobowych 

 Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz 

przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie 

dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między 

innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności  lub  

w celach archiwalnych.  

 W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania 

zgody. 

 



6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach,  przenoszenia swoich 

danych, 

  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego 

z prawem przetwarzania jej danych osobowych, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Polityka  plików ,,Cookies” 

 ,,Cookies”  to pliki tekstowe, tworzone  przez przeglądane w przeglądarce 

serwisy internetowe i pozostawione na urządzeniu użytkownika. Pliki te 

zawierają nazwę domeny z której pochodzą, zawierają najczęściej adres strony 

internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron 

internetowych oraz  jej własny identyfikator.  

 Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta  

z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. 

 Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu i są 

kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest 

anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to 

informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze 

użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy 

każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. 

 Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników  

i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora, 

 Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania 

ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać 

sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie 

automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia 

użytkownika). 



  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów 

do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje 

internetowe” lub podobnej.  

 Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej 

przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia 

czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora. 

8. Informacje końcowe  

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce poprzez 

umieszczenie nowej Polityki na stronie internetowej Kancelarii Prawnej Trzebiński  & 

Partnerzy.  


