POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARII ADWOKACKIEJ STG SIERBIŃSKI, GAŁKA I PARTNERZY SP.P.

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria
Adwokacka STG Sierbiński, Gałka i Partnerzy sp.p. z siedzibą w Wieliczce.
2. Można się z nami skontaktować – listownie na adres: ul. Szpunara 27A, 32-020
Wieliczka, mailowo – pisząc na adres: biuro@kancelariastg.pl lub telefonicznie –
dzwoniąc pod numer: (12) 418 04 06.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz
w niektórych przypadkach: imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, adres poczty e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, numer
rachunku bankowego, dane w zakresie daty i miejsca urodzenia, stanowiska pracy.
Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa lub w przypadku, gdy jesteście
Państwo osobami kontaktowymi naszych kontrahentów lub klientów – od Państwa
pracodawców lub podmiotów, które Państwo reprezentujecie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej z nami umowy, w tym umowy stałej obsługi prawnej, zlecenia
prowadzenia sprawy i udzielania porad prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b) RODO),
b) udzielania pomocy prawnej z urzędu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c) RODO),
d) rozliczania wykonywanych usług i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO),
e) udzielania odpowiedzi na Państwa pytania zadane przez formularz kontaktowy,
mailowo lub telefonicznie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja
naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możność udzielania
odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak
konieczne na potrzeby świadczenia przez nas usług, o których mowa w niniejszym
punkcie powyżej.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez nas do
przetwarzania danych, współpracujące z nami w ramach wykonywania swoich
obowiązków oraz podmioty, którym zlecamy wykonywanie czynności, z którymi wiąże
się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), tj. dostawcy usług
teleinformatycznych, internetowych, księgowych, operatorzy pocztowi a także organy
administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, w przypadku gdy
będziemy zobowiązani, aby dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania w każdym czasie. Mają
Państwo także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mogą Państwo żądać
usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile dane te nie będą
już niezbędne dla celów, dla których zostały przez nas zebrane, a brak jest innych
podstaw prawnych ich przetwarzania – za wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie
danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz do
upływu okresu przedawnienia związanych z tą umową roszczeń, a w przypadku
danych osobowych gromadzonych w związku z wykonywaniem zawodu adwokata –
przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym
dane osobowe zostały zgromadzone, jak również do upływu określonego przepisami
prawa okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej
oraz upływu okresu obowiązkowej archiwizacji akt określonego w Regulaminie
wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.
8. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Państwa
dane osobowe nie są profilowane.
10. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

