
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administrator / współadministratorzy 
 
W zakresie, jakim przekazane przez Panią / Pana dane osobowe kierowane będą do wszystkich prawników 
wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego w ramach umowy wspólnoty biurowej pod wspólnym 
adresem: ul. Ducha Św. numer 7, 33 - 100 Tarnów (dalej: „Kancelaria”), Współadministratorami 
Pani/Pana danych osobowych są przedsiębiorcy: adwokat Hubert Znamirowski, adwokat Andrzej Solak, 
adwokat Agata Jakubowska - Sztandera, adwokat Marcin Korczak, adwokat Anna Sadecka, adwokat Olga 
Grzegórzko prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą w formie Kancelarii Adwokackiej oraz 
radca prawny Przemysław Kujawa prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego.  
 
Jeżeli Pani / Pana dane osobowe są przekazywane wyłącznie dla poszczególnego adwokata lub radcy 
prawnego, wówczas Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ten adwokat lub radca prawny 
tj. odpowiednio przedsiębiorca działający pod firmą : 
 

➢ Kancelaria Adwokacka Hubert Znamirowski, ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów, albo 

➢ Kancelaria Adwokacka Andrzej Solak, ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów, albo 

➢ Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Kujawa ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów albo 

➢ Kancelaria Adwokacka Agata Jakubowska - Sztandera, ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów, albo 

➢ Kancelaria Adwokacka Marcin Korczak, ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów, albo 

➢ Kancelaria Adwokacka Anna Sadecka, ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów, albo 

➢ Kancelaria Adwokacka Olga Grzegórzko, ul. Ducha Św. 7, 33 - 100 Tarnów 

 
2. Dane kontaktowe 

 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię / 
Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na 
adres email:  biuro@adwokacizs.pl pod tytułem „Dane osobowe”. 
 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

 
 

Twoje dane mogą być przetwarzane w 
celu: 
 

Podstawa przetwarzania: 

zawarcia i wykonania umowy, w szczególności 
świadczenie usług prawnych 

*Umowa / Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy, w 
tym przepisów procesowych i materialnych 

*Przepis prawa /  Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit c) RODO)  

ochrona żywotnych interesów podmiotu danych *Żywotny interes podmiotu danych / Przetwarzanie jest 
niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO). 

realizacji zadań i ról procesowych *przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o 
szczególnych charakterze, jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO). 

w celach archiwalnych  niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Kancelarii; uzasadnionym interesem 
jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów 

dochodzenie roszczeń związanych z zawartą 
umową i świadczonymi na jej podstawie usługami. 

 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Kancelarii; uzasadnionym interesem 
jest możliwość dochodzenia roszczeń 



4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot. 
Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz dane przekazane przez Klienta w 
zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 
 

5. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim świadczącym wspólnie z 
Administratorem usługi prawne w ramach wspólnoty biurowej oraz wyłącznie w celach, o których 
mowa powyżej, nadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii m.in. dostawcom usług IT, firmom 
księgowym, innym podmiotom prawniczym w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – inny 
adwokat, radca prawny, notariusz, komornik – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
przepisu lecz wyłącznie w zakresie jakim nie narusza to tajemnicy zawodowej adwokata lub radcy 
prawnego. 
 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 
państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz 
Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Jeżeli zebrane dane osobowe będą przekazywane do kraju 
trzeciego, nastąpi to w drodze wyjątku w szczególnych sytuacjach, gdy podstawą przekazania jest 
Pana/ Pani wyraźna zgoda, albo przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między 
Panem/Panią a Kancelarią lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych 
podejmowanych na Pani / Pana żądanie, albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub 
wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie między Kancelarią a inną osobą fizyczną lub 
prawną, albo przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 
 

7. Okres przez który dane będą przechowywane 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane 
osobowe mogą być nadto przechowywane do zakończenia praktyki zawodowej administratora w 
zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku unikania konfliktu interesu Klientów Kancelarii. 
 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 
O ile przepis prawa nie stanowi odmiennie, w szczególności żądanie uprawnionego nie narusza 
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata lub radcy prawnego, przysługuje 
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w 
zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na 
podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 
 

9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być 
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe 
np. zrealizowanie usług prawnych w zakresie reprezentacji procesowej, opracowania pism 
procesowych spełniających warunki formalne określone w przepisach prawa, udzielenia 
pełnomocnictwa, wystawienie faktury itp.  
 

10. W procesie wykonywania umowy i świadczenia usługi Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany. 


