INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Lidia Cieloch, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Kancelaria Radcy Prawnego i
Doradcy Podatkowego Lidia Cieloch, Bogucice Drugie nr 46, 28-000 Pińczów oraz Aleja Pułkownika
Władysława Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków, NIP 6621464130, e-mail:
kancelaria@cieloch.pl,
www.cieloch.pl,
tel.:
509
218
297
12 410 50 78. informuje, że:
1.

Jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będzie przetwarzać w celach:
a) podjęcia czynności na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy oraz wykonania zawartej
przez Panią/Pana z Administratorem umowy; podstawa to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; okres
przechowywania danych – do czasu wykonania zawartej umowy lub przedawnienia roszczeń
wynikających z zawartej umowy lub z nią związanych;
b) realizacji obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków sprawozdawczych,
rozliczeniowych lub podatkowych) nałożonych na Administratora; podstawa to art. 6 ust. 1
lit c) RODO; okres przechowywania danych – do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń wynikających z umowy lub z nią związanych oraz obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązującego prawa;
c)

realizacji uprawnionego interesu Administratora, którym jest ustalanie, dochodzenie i obrona
roszczeń podstawa to art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, okres przechowywania danych - do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z nią
związanych;

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora albo kierowanych względem
Administratora; podstawa to art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, okres przechowywania danych - do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z nią
związanych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem
umownym i ustawowym, wynikającym w szczególności z Kodeksu cywilnego oraz z ustawy o
radcach prawnych – art. 64 – i przyjętego na jej podstawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania czynności przed
zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie oraz brak możliwości jej zawarcia i wykonania, a także brak
możliwości ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora – w sytuacji gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych
osobowych.
Zgłoszenia należy kierować na podany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres: Aleja Pułkownika
Władysława Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków albo dokonać osobiście pod tym adresem.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym odbiorcom, tj. osobom fizycznym lub
podmiotom współpracującym z Administratorem lub wykonującym zadania na zlecenie i rzecz
Administratora tj. osobom zatrudnionym przez Administratora, podmiotom przetwarzającym dane
powierzone im przez Administratora, innym administratorom.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), art. 9 ust. 2 lit. f), 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych) [Dz.
Urz. UE. L 2016 Nr 119, „RODO”].

