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Dzień dobry Państwu, 

poniżej przedstawiam wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe 

oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Radcy 

Prawnego Magdalenę Bielkę,  Państwa danych osobowych. 

 

Klauzula informacyjna  

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię Radcy Prawnego Magdalenę Bielkę w Jankach 05-

090, ul Wspólna 27A, NIP 1230869736 („Kancelaria”) przetwarzane są na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu 

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) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych 

w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

 

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym 

dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że: 

 

Administrator danych osobowych 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena 

Bielka w Jankach 05-090, ul Wspólna 27A, NIP 1230869736 („Kancelaria”). 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt z Kancelarią, 

w szczególności  kontakt z  administratorem pod adresem e-mail: 

mbielka@kancelariabielka.pl; 

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych  

2) Pani/Pana (klient) dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celach: 

a) zawarcia lub realizowania umowy o obsługę prawną, w tym porad prawnych, 

reprezentowania wobec osób trzecich w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, 

zabezpieczających oraz postępowaniach pozasądowych w celu osiągnięcia zamierzonego 

założenia klienta, a także w celu kontaktu bezpośredniego z Panią/Panem w celu podjęcia 

zlecanych działań lub realizacji zobowiązań, organizowania szkoleń, audytu oraz w celu 

reprezentowania przed innymi podmiotami współpracującymi z klientem (na podstawie art. 6 

ust 1 lit. b/ ogólnego Rozporządzenia),  

b) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, jako 

administratora danych: w celu świadczenia usług prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa 

osób i mienia, zabezpieczenia stosunku zobowiązaniowego, zabezpieczenia wyegzekwowania 

wierzytelności Kancelarii, windykacji należności lub poszukiwaniu majątku, weryfikacji pod 

względem wywiązywania się z zobowiązań wobec Kancelarii, zapobieganie oszustwom (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f/ ogólnego Rozporządzenia), 

c) dane osobowe przetwarzane są również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych, a 

także zobowiązaniowych ciążących na Kancelarii (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c/ ogólnego 

Rozporządzenia); 

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

3) odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio 

lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, substytuci, 

przewoźnicy (w tym kurierzy), pracownicy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty 

świadczące usługi IT/serwisowe/informatyczne/systemowe/ wprowadzające i nadzorujące 

oprogramowania dla administratora, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli 

rewidenci, audytorzy, podmioty ubezpieczeniowe, podmioty ochroniarskie, podmioty 

windykacyjne, podmioty  wywiadowcze, kancelarie prawne, radca prawny, adwokat, organy 

administracji, służby państwowe i sądy; 
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4) dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. 

W razie przekazania danych osobowych do  organizacji międzynarodowej, państw trzecich 

znajdujących się poza UE, Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.  

Kancelaria może powierzać przetwarzanie danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom 

w związku z prowadzoną i zleconą przez klienta sprawą. Jednakże w każdym przypadku 

podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych 

oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii; 

 

Okres przetwarzania 

5) dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do czasu zrealizowania umowy o obsługę 

prawną lub zlecenia, a także odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, jako administratora danych 

związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia 

związanych z umową, zabezpieczeniami wierzytelności Kancelarii, z którymi jest związane 

przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, etyki radcowskiej;  

 

Pani/Pana prawa 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody* w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach 

świadczenia usług prawnych przez Kancelarię, współpracy. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże 

w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych może uniemożliwić Kancelarii 

wykonanie usługi prawnej, umowy.  

 

Prawo do wniesienia skargi 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia; 

 

Brak profilowania 

8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie są 

przedmiotem profilowania, jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych. 

 

 

 

 


