
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą Kancelaria Prawnicza SALVO IURE Tomasz Kowalczyk z siedzibą przy ul. Południowej 3A w 

Zawierciu (NIP 649-218-86-55, REGON 243690663). W związku z powyższym, do kontaktu w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych służy następujący adres e-mail: kancelaria@salvoiure.pl lub 

adres korespondencyjny: Kancelaria Prawnicza SALVO IURE Tomasz Kowalczyk, ul. Południowa 3A, 42-

400 Zawiercie. 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, bowiem – zgodnie z art. 37 ust. 1 – jest 

zwolniony z tego obowiązku.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także 

w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową oraz obroną przed takimi roszczeniami 

wobec Administratora, i/lub 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo – księgowej, i/lub 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w 

szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz 

ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres obowiązywania umowy, a po 

ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 

Administratora, w tym podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi 

technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, oraz banki, towarzystwa 

ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy skarbowe, organy administracji 

publicznej np. policja, prokuratura, sądy, organy egzekucyjne. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać udostępnione partnerskim kancelariom prawnym (adwokackim/radcowskim) celem 

przeprowadzenia konsultacji w sprawie.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym 

zewnętrznym zbiorczym odbiorcom danych, wykorzystujących dane osobowe do celów 

marketingowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich 

sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO, z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Z praw, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, może Pani/Pan skorzystać składając odpowiedni wniosek – na adres e-mailowy lub 

korespondencyjny, podany w pkt 1) klauzuli. 

7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 


