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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), 
zwanego dalej „RODO”, oraz obowiązku wynikającego z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia  
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą AML”, przekazuje 
następujące informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz 
przysługujących Panu/Pani uprawnień. 

Administrator 
danych: 
 

Adam Morawski prowadzący Kancelarię radcy prawnego jako 
przedsiębiorca pod firmą Adam Morawski & Wspólnicy 
Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, NIP: 525-132-80-
31, REGON: 015583174 (dalej „Kancelaria” lub 
„administrator”) 

Dane kontaktowe 
administratora: 

Adres: Al. Jana Pawła II 80, lok. 138, 00-175 Warszawa, Polska 
e-mail: info@morawski.eu  
tel. +48 22 250 11 22. 

Cele i podstawy 
prawne 
przetwarzania: 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy (w przypadku 
zainteresowania usługami pomocy prawnej lub zawarcia umowy 
o świadczenie pomocy prawnej); 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(w szczególności w przypadku obrony z urzędu oraz 
wykonywania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowania terroryzmu); 
art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
ochrony żywotnych interesów osoby lub osoby trzeciej; 
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i art. 9 ust 2 lit. g) RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, jakim jest udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej (w przypadku pomocy pro-bono); 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów administratora, w szczególności 
prowadzenia bieżącej oraz okazjonalnej komunikacji z klientami, 
informowania o działalności administratora (w przypadku 
subskrypcji newslettera, o ile taka subskrypcja jest dostępna za 
pośrednictwem strony internetowej Kancelarii) a także 
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 
skierowanymi wobec administratora; 
art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych wrażliwych, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest niezbędne w celu 
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 
skierowanymi wobec osoby, której dane dotyczą; 

Źródło 
pochodzenia 
danych 
osobowych: 

Dane zostały podane przez Panią/Pana osobiście lub przekazane 
Kancelarii przez klienta kancelarii, przeciwnika procesowego, 
świadka wydarzeń, osobę Pani/Panu znajomą lub przez organy 
państwowe bądź inne instytucje, które zwróciły się do Kancelarii 
po pomoc w Pani/Pana sprawie. 
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Kategorie danych 
pozyskanych od 
osób trzecich:  

W przypadku pozyskania danych od osób trzecich są to 
najczęściej dane obejmujące imię, nazwisko, stanowisko, dane 
kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania). 

Okres 
przetwarzania 
danych 
osobowych: 

Dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu 
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych 
związanych z usługami świadczonymi przez Kancelarię. 
Zasadniczo okres ten nie będzie dłuższy niż 6 lat liczonych od 
końca roku, w którym doszło do zakończenia obsługi danego 
klienta w przypadku roszczeń powstałych od dnia 9 lipca 2018 r. 
oraz 10 lat dla roszczeń powstałych przed tym dniem. 

Odbiorcy danych: Dane będą udostępnione radcom prawnym, adwokatom, 
rzecznikom patentowym, doradcom podatkowym, księgowym, 
informatykom i innym podmiotom współpracującym z Kancelarią 
w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, oraz mogą być 
udostępnione organom i podmiotom określonym w przepisach 
prawa. 

Obowiązek lub 
dobrowolność 
podania danych: 

Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość 
udzielenia pomocy prawnej przez Kancelarię.  

Przekazywanie 
danych poza EOG: 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy, chyba że będzie to niezbędne do wykonania 
umowy zawartej przez Kancelarię z klientem. W takim 
przypadku przekazanie nastąpi, o ile zostanie zapewniony 
odpowiedni stopień ochrony i zabezpieczenia danych. 
 

Zautomatyzowane 
przetwarzanie 
danych: 

Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania 
automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) 
wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na 
Panią/Pana istotny wpływ. 

Prawa osób, 
których dane są 
przetwarzane 
przez 
administratora: 

art. 15 RODO – prawo dostępu do danych 
art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych 
art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym) 
art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania 
art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych 
Powyższe prawa są ograniczone w zakresie wynikającym z art. 
15-22 RODO, w szczególności w zakresie, jakim ich realizacja 
naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje 
w celu wywiązania się przez administratora z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach wykonywania 
żądań władzy publicznej. 

Prawo do 
wniesienia 
sprzeciwu: 

art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu w związku 
ze szczególną sytuacją osoby, gdy jej dane przetwarzane są 
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, administratorowi nie wolno 
już przetwarzać danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 
nadzorczego – 
Urzędu Ochrony 
Danych 
Osobowych: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z 
naruszeniem ochrony danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 
www.uodo.gov.pl 
 

 


