INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
(inaczej: POLITYKA PRYWATNOŚCI)
W KANCELARII MORAWSKI & WSPÓLNICY
Adam Morawski prowadzący Kancelarię Prawną w formie działalności gospodarczej pod
firmą Adam Morawski & Wspólnicy Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jana Pawła II 80, lok. 138, 00-175 Warszawa, NIP: 525-132-880-31, Regon:
15583174, (zwany dalej „KANCELARIĄ”), jako administrator danych osobowych, w
wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 „Rozporządzeniem”
niniejszym przekazuje Państwu następujące informacje.
1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych KANCELARII za
pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://morawski.eu, drogą
e-mailową, a także na jakimkolwiek nośniku, w tym na papierze, jest Adam Morawski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Morawski & Wspólnicy Kancelaria
Prawna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lok. 138, 00-175 Warszawa,
NIP:
525-132-880-31,
Regon:
15583174,
e-mail:
info@morawski.eu,
tel. +48 22 250 11 22
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) Jeśli wypełnią Państwo formularz kontaktowy na stronie internetowej
b) http://morawski.eu/kontakt bądź prześlą Państwo wiadomość na adres
info@morawski.eu
lub
za
pośrednictwem
jakichkolwiek
środków
porozumiewania się na odległość używanych przez KANCELARIĘ – w celu
przeanalizowania Państwa sytuacji, udzielenia odpowiedzi i przedstawienia
Państwu oferty świadczenia usług prawnych przez KANCELARIĘ oraz zawarcia
umowy o świadczenie usług prawnych;
c) Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub osobiście - w celu
przeanalizowania Państwa sytuacji, udzielenia odpowiedzi i przedstawienia
Państwu oferty świadczenia usług prawnych przez KANCELARIĘ oraz zawarcia
umowy o świadczenie usług prawnych;
d) Jeśli zawrą Państwo z KANCELARIĄ jakąkolwiek umowę – w celu wykonania tej
umowy oraz archiwizowania związanych z nią danych po zakończeniu umowy
przez okres, w którym mogą wystąpić ewentualne roszczenia;
e) W prawnie uzasadnionym interesie KANCELARII, np. w celu informowania
o wykonywaniu zawodu radcy prawnego oraz działalności z nim związanej,
w szczególności w celu tworzenia, utrzymania i poszerzenia zaufania oraz
dobrej relacji z Państwem jako klientami KANCELARII, co może obejmować
wysyłanie życzeń okolicznościowych i informowanie o sprawach prowadzonych
przez KANCELARIĘ oraz o jej sukcesach.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
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a) W przypadku wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego na stronie
internetowej KANCELARII, podjęcia przez Państwa jakiegokolwiek kontaktu
z KANCELARIĄ za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub
kontaktu osobistego – konieczność podjęcia, na Państwa żądanie, czynności
potrzebnych do odpowiedzi na pytania, w tym poprzedzające zawarcie umowy
lub zawarcia umowy;
b) W przypadku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez KANCELARIĘ – niezbędność
przetwarzania Państwa danych w celu wywiązania się z zawartej umowy;
c) Prawnie uzasadniony interes KANCELARII, o ile nie stoi on w sprzeczności
z Państwa nadrzędnym interesem lub Państwa podstawowymi prawami
i wolnościami, przy czym KANCELARIA nie przetwarza danych osobowych osób
małoletnich w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych;
d) Przepisy prawa, np. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, lub ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom (kategoriom
podmiotów):
a) Kancelariom prawnym, podatkowym i notarialnym oraz kancelariom rzeczników
patentowych współpracującym z KANCELARIĄ w związku ze świadczeniem
usług prawnych na Państwa rzecz
b) Podmiotom obsługującym KANCELARIĘ w zakresie podatków i księgowości,
w celu dokonywania rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez KANCELARIĘ
lub usług, które Państwo świadczą na rzecz KANCELARII
c) Podmiotom obsługującym KANCELARIĘ w zakresie obsługi jej systemów
informatycznych
d) Podmiotom prywatnym, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy
o świadczenie usług prawnych (np. Państwa kontrahentom, wobec których
KANCELARIA Państwa reprezentuje)
e) Organom administracji, wymiaru sprawiedliwości i innym władzom publicznym,
o ile będzie to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych
albo obowiązek udostępnienia takich informacji będzie wynikał z przepisów
prawa lub decyzji właściwego organu, uchylającej obowiązek zachowania
tajemnicy radcy prawnego/adwokata.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody i bez
spełnienia wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych do państw trzecich
w rozumieniu RODO, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
6. KANCELARIA będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez następujący okres:
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a) W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych (zawarcie której
może nastąpić także przez wymianę korespondencji za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość lub ustnie) przez okres równy okresowi
przedawnienia roszczeń zgodnie z polskim prawem tj. 10 lat po zakończeniu
świadczenia usługi w przypadku, gdy posiadają Państwo status konsumenta albo
przez okres 3 lat, gdy posiadają Państwo lub podmiot przez Państwa
reprezentowany status przedsiębiorcy, chyba że dojdzie do przerwania lub
zawieszenia okresu przedawnienia lub wyrażą Państwo zgodę na dalsze
przetwarzanie Państwa danych. W takim przypadku okres ten ulegnie
odpowiedniemu przedłużeniu
b) W przypadku przekazania danych w celu świadczenia usług prawnych, gdy nie
dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych przez KANCELARIĘ –
przez okres 1 roku od dnia przekazania danych
c) W przypadku przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie
KANCELARII – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania
Państwa danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania danych przez KANCELARIĘ.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a) Cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych
osobowych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, tj. np. zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów przesyłania newslettera; przetwarzanie
danych z plików cookies można uniemożliwić za pomocą ustawień Państwa
przeglądarki internetowej);
b) dostępu do danych osobowych (mają Państwo prawo do żądania informacji,
czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane przez
KANCELARIĘ, a tym samym mogą Państwo uzyskać dostęp do tychże danych
osobowych i innych informacji Państwa dotyczących);
c) przeniesienia danych (prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa
dotyczą, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu
administratorowi; także prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez
KANCELARIĘ bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe);
d) sprostowania danych (prawo do żądania, aby KANCELARIA niezwłocznie
poprawiła nieprawidłowe dane, które Państwa dotyczą);
e) ograniczenia przetwarzania danych (prawo do żądania, aby KANCELARIA
ograniczyła przetwarzanie, m.in. w przypadku, gdy z tytułu wykonywania Państwa
prawa do sprostowania danych KANCELARIA zobowiązana jest do sprawdzania ich
prawidłowości; albo w przypadku zakończenia obsługi prawnej przez Kancelarię,
gdy dane te są potrzebne w celu ich zabezpieczenia pod kątem ustalenia,
dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń);

3

f) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo
do żądania, aby KANCELARIA niezwłocznie usunęła Państwa dane, m.in. gdy dane
osobowe już nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone, albo jeśli
Państwo odwołali zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane
przez KANCELARIĘ i nie istnieje żaden inny tytuł prawny do ich przetwarzania;
bądź też w razie gdyby KANCELARIA przetwarzała dane osobowe w niedozwolony
sposób lub niezgodnie z prawem);
g) wyrażenia sprzeciwu (prawo do żądania, aby KANCELARIA zaprzestała
przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji prawnie uzasadnionych
interesów KANCELARII);
h) złożenia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (poprzednio Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych).
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
w celach określonych w pkt 2 powyżej. Podanie danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane
podejmowania decyzji ani w celu profilowania.
10.

w

celu

zautomatyzowanego

Kontakt z KANCELARIĄ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań odnośnie przetwarzania Państwa danych
osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw mogą Państwo zwrócić się do
KANCELARII pisemnie na adres Al. Jana Pawła II 80, lok. 138, 00-175 Warszawa albo
elektronicznie na adres e-mail info@morawski.pl.
Kancelaria może żądać podania przez Państwa określonych danych osobowych w celu
zidentyfikowania czy są Państwo osobą uprawnioną do dostępu do danych
przetwarzanych przez KANCELARIĘ. Odpowiedź na każde Państwa wystąpienie otrzymają
Państwo tą samą drogą, którą złożyli Państwo zapytanie lub żądanie, w terminie nie
dłuższym niż jeden miesiąc od daty otrzymania zapytania lub żądania.
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