KLAUZULA INFORMACYJNA

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej „RODO”.

1.

Administratorem danych osobowych jest Administrator lub Usługodawca – BEZDLUGOW.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul.
EMILII PLATER, nr 53 (00-113 Warszawa), REGON: 386590382, NIP: 5252829456, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000851476, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 100.000,00 (słownie: sto
tysięcy) złotych, zwany dalej „Administratorem”.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a.

w celu realizacji umowy o świadczeniu usługi prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO;

b.

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. do
przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem umowy; do celów rachunkowych)
– na podstawie;

c.

z uwagi na uzasadniony interes Administratora (m.in. w celu zabezpieczenia danych na
potrzeby przyszłych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO.

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w
realizacji umowy; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy
Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące
infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy
uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy
archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania
poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;.

4.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz w obowiązkowym okresie
przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

5.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
i.

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,

ii.

wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

iii.

przenoszenia danych,

iv.

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

v.

wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania
umowy.

7.

Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO

