Klauzula obowiązku informacyjnego
zgodna z art. 13 i 14 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 (RODO)

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest – Sopocka Izba Prawnicza Kancelaria Radców Prawnych
Korpas, Klonowski, Konopko sp. p. z siedzibą w Gdańsku (dalej: SIP), kod 80–119, przy ul. Zielony Stok 14/1,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122956, nr NIP 5832792936, telefon: 583260723, e-mail:
kancelaria@esip.com.pl
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane w celu:
1. Podjęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy,
2. świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w celu wykonania usług o doradztwo
prawne,
3. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
4. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych
z zawartą umową, marketing bezpośredni),
6. zatrudnienia w Sopockiej Izbie Prawniczej.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w zależności od procesu na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) b), c) oraz f) RODO.
4. Rodzaj danych osobowych
Administrator przetwarzał będzie dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym oraz w umowie o
doradztwo prawne, tj. imię, nazwisko oraz dane adresowe i kontaktowe, a w przypadku pracowników – dane
wskazane w kodeksie pracy.
5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. biura
księgowe, ubezpieczyciele, sądy i kompetentne organy.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem
sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
6. Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres
przedawnienia roszczeń jaki może podnieść Administrator oraz jakie mogą być podniesione przeciwko
Administratorowi w związku z zawartą umową. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o udzieloną
zgodę, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a po tym okresie zakończeniu przez okres
przedawnienia roszczeń jaki może podnieść Administrator oraz jakie mogą być podniesione przeciwko
Administratorowi.

7. Informacja o źródle pochodzenia danych
Dane osobowe zbieramy bezpośrednio do Państwa pozyskujemy je ze źródeł powszechnie dostępnych (np. bazy
danych KRS, CEiDG, Internet).
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa
dane;
d) ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na
Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, aby Administrator je usunął, bo są
Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa
sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych
niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej;
f) przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyliście
Państwo Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo też zlecić Administratorowi
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że Administrator przetwarza dane
niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody;
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z RODO oraz obowiązującymi
powszechnie przepisami prawa krajowego.

