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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest radca prawny Tatiana Kiełb – Szewczyk, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tatiana Kiełb – Szewczyk pod
adresem ul. Tarnowska 47a, Mrowino, 62-090 Rokietnica, zgodnie z wpisem co Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Poznaniu, pod numerem Pz-3302, numer NIP: 7831570404, REGON: 301189622, numer
telefonu +48 784930376, adres e-mail: tatiana.szewczyk@tatianaszewczyk.pl
2. Zasady przetwarzania danych osobowych określone w niniejszej informacji dotyczą wyłącznie
witryny www.prawnik-rokietnica.pl oraz www.tatianaszewczyk.pl.
3. Dane osobowe podawane przy korzystaniu z Formularza dot. usługi prawnej, są chronione
obowiązującymi przepisami.
4. Dane osobowe podawane przy wypełnianiu Formularza wykorzystywane są w celach:
a. rzetelnego wykonania usługi,
b. kontaktu telefonicznego lub mailowego,
c. wystawienia faktury/paragonu fiskalnego lub wypełnienia innych obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego,
d. archiwizacji przeprowadzonych spraw,
e. wykonywania obowiązków administratora strony internetowej.
5. Dane osobowe korzystających z usług, będą przechowywane i przetwarzane przez
Administratora nie dłużej niż to konieczne, najpóźniej do czasu, kiedy przetwarzanie danych
stanie się bezcelowe z punktu widzenia rzetelnego świadczenia usług prawnych lub do momentu
odwołania zgody na ich przetwarzanie.
6. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz inne podmioty
wykorzystywane w działalności Administratora, z którymi pozostaje we współpracy.
Przekazywanie odbywa się w oparciu o stosowną umowę i dotyczy w szczególności biura
rachunkowego, hostingu, podmiotu realizującego płatności internetowe, ubezpieczyciela,
prawników, którzy mogą współpracować z Administratorem, podmiotów publicznych,
upoważnionych z mocy prawa do uzyskania dostępu do tych danych. Każde przekazanie danych
podlega analizie.
7. Administrator korzysta z usług oraz technologii podmiotów takich jak Microsoft oraz Google,
które swoje siedziby mogą mieć poza granicami Unii Europejskiej i w świetle przepisów RODO
są traktowane jako państwa trzecie. Dlatego dane osobowe są przekazywane ewentualnie
jedynie do podmiotów działających w Stanach Zjednoczonych, które korzystają z programów
chroniących dane osobowe, przestrzegających wysokie standardy, a korzystanie z ich usług lub
technologii jest zgodne z prawem.
8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych do przenoszenia danych.
9. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
10. Aby wycofać dane osobowe należy skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu email: tatiana.szewczyk@tatianaszewczyk.pl
11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się ze skutkiem na przyszłość
i dotychczasowe ich przetwarzanie nie czyni tego nielegalnym.
12. Podawanie i ujawnianie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak,
ich podanie jest konieczne w celu skorzystania z usługi proponowanej na niniejszej stronie
internetowej.
13. Administrator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych
osobowych. Strona internetowa została przygotowana w oparciu o technologie, które służą
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minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.
14. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania właściwych przepisów krajowych
i unijnych, związanych z ochroną danych osobowych, obejmujących gromadzenie
i wykorzystywanie tych danych.
15. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

