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Polityka	prywatności	

Kancelaria	Radcy	Prawnego	Krzysztofa	Zedlewskiego	

www.zedlewski.pl	

Radca	 prawny	 Krzysztof	 Zedlewski	 prowadzący	 działalność	 gospodarczą	 pod	 firmą	Kancelaria	 Radcy	
Prawnego	Krzysztofa	 Zedlewskiego,	dalej	 Kancelaria,	 przykłada	 dużą	wagę	 do	 ochrony	 i	 poufności	
danych	 osobowych,	 a	 także	 przestrzega	 przepisów	 prawnych	 dotyczących	 tajemnicy	 zawodowej	 radcy	
prawnego.	

Poniższa	 Polityka	 prywatności	 zawiera	 informacje	 dotyczące	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 osób	
odwiedzających	stronę	internetową	www.zedlewski.pl.	

Administrator	danych	osobowych	

Administratorem	danych	osobowych	jest	Krzysztof	Zedlewski	prowadzący	działalność	gospodarczą	pod	
firmą	Kancelaria	Radcy	Prawnego	Krzysztofa	Zedlewskiego	z	siedzibą	w	Poznaniu	(61-563),	ul.	Górna	
Wilda	83c/26,	biuro	kancelarii:	ul.	Grodziska	37/3a,	60-363	Poznań,	wpisanego	do	Centralnej	Ewidencji		
i	 Informacji	 o	 Działalności	 Gospodarczej	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 posiadający	 nr	 NIP:	 7441236356,		
nr	REGON:	280076167,	zwanym	dalej:	„Administratorem”.		

Administrator	dostępny	jest	pod	adresem	poczty	elektronicznej:	kancelaria@zedlewski.pl	oraz	numerem	
telefonu	+48	601	781	061.	

Podstawowe	zasady	przetwarzania	danych	osobowych	

Administrator	 przetwarza	 dane	 osobowe	 jedynie	 w	 minimalnym	 zakresie,	 który	 będzie	 niezbędny	 do	
realizacji	określonych	celów	Kancelarii.	Wszystkie	cele	zbierania	danych	osobowych	są	zawarte	w	Polityce	
prywatności.	 Administrator	 nie	 przetwarza	 i	 nie	 będzie	 przetwarzał	 danych	 osobowych	 w	 sposób	
niezgodny	 z	 tymi	 celami.	 Administrator	 realizuje	 prawa	 osób,	 których	 dotyczą	 dane	 osobowe	 zgodnie		
z	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	prawa.		

Administrator,	 o	 ile	 pozyska	 dane	 osobowe	 to	 ogranicza	 ich	 przechowywanie	 wyłącznie	 do	 okresu	
niezbędnego	 dla	 realizacji	 określonego	 celu	 dla	 których	 zebrał	 dane	 osobowe.	 Administrator	 zawsze	
dobiera	 i	 stosuje	 z	 należytą	 starannością	 odpowiednie	 środki	 techniczne	 i	 organizacyjne	 zapewniające	
ochronę	przetwarzanych	danych	osobowych,	a	dostęp	do	danych	posiadają	osoby	należycie	umocowane.	

W	przypadku,	gdy	Administrator	udostępnia	dane	innym	podmiotom,	to	następuje	to	na	zasadach	umowy	
powierzenia	przetwarzania	danych	osobowych	lub	w	inny	sposób,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	
prawa.	

Administrator	 jako	 podmiot	 przetwarzający	 dane	 osobowe	 w	 ramach	 świadczenia	 usług	 prawnych,	
uzyskuje	dane	osobowe	przede	wszystkim	bezpośrednio	od	swoich	Klientów	w	czasie	nawiązania	relacji	
Klient-Pełnomocnik.	W	przypadku,	gdy	służbowe	dane	kontaktowe	nie	zostały	zebrane	bezpośrednio	od	
osoby,	której	one	dotyczą	np.	poprzez	otrzymanie	oświadczenia	od	Klienta	 lub	na	podstawie	wręczonej	
wizytówki	zawierającej	 takie	dane	osobowe,	mogły	być	one	przekazane	przez	reprezentowany	podmiot	
bądź	pozyskane	z	publicznie	dostępnych	źródeł,	takich	jak	publiczne	rejestry	(np.	Krajowy	Rejestr	Sądowy,	
CEIDG).	

Administrator	uzyskuje	dane	osobowe,	w	szczególności	w	zakresie,	jak	niżej:	

a) informacji	 kontaktowych,	 takich	 jak:	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania,	 adres	 pobytu,	 adres	
korespondencyjny,	 adres	 prowadzenia	 działalności	 gospodarczej,	 adres	 e-mail	 oraz	 numer	
telefonu,	
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b) posiadany	numer	PESEL	dla	celów	prowadzonego	postępowania	sądowego,	
c) służbowych	informacji	kontaktowych	takich,	jak:	nazwa	podmiotu,	nazwa	instytucji,	stanowisko,	

dział,	sekcja,	
d) dane	niezbędne	do	wystawienia	faktury,	takich	jak	NIP,	REGON,	numer	rachunku	bankowego,	
e) dostarczanych	treści	takich,	jak:	zdjęcia,	w	tym	wizerunek,	artykuły,	komentarze	i	inne	treści,	
f) treści	 wyroków,	 postanowień	 i	 innych	 rozstrzygnięć	 wymiaru	 sprawiedliwości	 lub	 innych	

instytucji.	

Podstawa	prawna	przetwarzania	danych	osobowych	oraz	cele	

Administrator	 informuje,	że	dane	osobowe	są	przetwarzane	przez	Administratora	zgodnie	z	przepisami	
prawa,	 w	 tym	 w	 szczególności	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	
2016/679	 z	dnia	27	kwietnia	2016r.	w	 sprawie	ochrony	osób	 fizycznych	w	 związku	 z	przetwarzaniem	
danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	
95/46/WE	(dalej:	RODO)	w	celu,	jak	niżej:	

a) realizacji	 obowiązków	 prawnych	 ciążących	 na	 Kancelarii,	 które	 wynikają	 z	 ustawy	 o	 radcach	
prawnych	 lub	 innych	przepisów	regulujących	świadczenie	usług	prawnych	(na	podstawie	art.	6	
ust.	1	lit.	c)	-	RODO);	

b) nawiązania	relacji	z	osobą	fizyczną	w	celu	wykonania	usługi	prawnej,	w	tym	udzielenia	odpowiedzi	
na	 zadawane	pytania	w	 związku	 z	 kontaktem	Klientów	 i	 potencjalnych	Klientów	Kancelarii,	 za	
pomocą	poczty	elektronicznej	w	domenie	@zedlewski.pl	(na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	f)	-	RODO);	

c) zawarcia	i	wykonania	umowy	na	świadczenie	usług	prawnych	z	Klientem	(na	podstawie	art.	6	ust.	
1	lit.	b)	-	RODO);	

d) wypełnienia	 obowiązku	 prawnego	 ciążącego	 na	 Administratorze	 dotyczącego	 obowiązków	
podatkowych,	obowiązków	rachunkowych	(na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	c)	-	RODO);	

e) realizacji	prawnie	usprawiedliwionych	interesów	Administratora,	 informacji	 i	marketingu	usług	
własnych,	dochodzenia	lub	zabezpieczenia	roszczeń	(na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	f)	-	RODO);	

f) wyboru	kandydata	na	pracownika	w	ramach	prowadzonego	procesu	rekrutacji,	którego	celem	jest	
zatrudnienie	osoby	do	zespołu	Kancelarii	(art.	6	ust.	1	lit.	f)	-	RODO).	

Administrator	informuje,	że	podanie	danych	osobowych	jest	zawsze	dobrowolne,	z	tym	że	brak	podania	
danych	osobowych	uniemożliwi	 świadczenie	 usługi	 prawnej	 przez	Kancelarię,	 zawarcie	 umowy	 lub	 też	
wzięcie	udziału	w	procesie	rekrutacji,	który	ogłoszony	zostanie	na	stronie	www.zedlewski.pl.	

Korzystanie	 ze	 strony	 www.zedlewski.pl	 i	 wysłanie	 maila	 na	 adres	 poczty	 elektronicznej	 zawarty		
w	domenie	@zedlewski.pl	oznacza,	że	akceptują	Państwo	zasady	zawarte	w	Polityce	prywatności.	

Prawa	osób,	których	dane	dotyczą	

Każda	z	osób,	których	dane	osobowe	są	przetwarzane	przez	Administratora	ma	w	szczególności	prawo	
dostępu	do	swoich	danych	oraz	prawo	ich	sprostowania,	usunięcia,	ograniczenia	przetwarzania,	prawo	do	
przenoszenia	danych,	prawo	wniesienia	sprzeciwu	z	przyczyn	związanych	z	jej	szczególną	sytuacją	wobec	
przetwarzania	danych	na	podstawie	uzasadnionego	interesu	Administratora,	prawo	wniesienia	sprzeciwu	
wobec	przetwarzania	danych	na	potrzeby	marketingu	bezpośredniego	oraz	prawo	do	cofnięcia	zgody,	jeżeli	
przetwarzanie	odbywa	się	na	podstawie	uprzednio	udzielonej	zgody.	

Administrator	wskazuje,	że	powyższe	uprawnienia	zainteresowana	osoba	może	uzyskać	poprzez	wysłanie	
na	 adres	 e-mail	 Administratora	 stosownego	 żądania	 wraz	 z	 podaniem	 imienia	 i	 nazwiska	 oraz	 adresu	
poczty	elektronicznej	osoby,	która	korzysta	z	danego	uprawnienia.	

W	każdym	czasie	osoby,	których	dane	są	przetwarzane	przez	Kancelarię	mają	prawo	do	wniesienia	skargi	
do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	 Osobowych,	 ul.	 Stawki	 2,	 00-193	 Warszawa,	 mail:	
kancelaria@uodo.gov.pl,	 tel.	 606	950	000	 (infolinia),	 a	 pozostałe	 informacje	 zawarte	 są	 na	 stronie:	
www.uodo.gov.pl,	jeżeli	uzna	że	przetwarzanie	danych	osobowych	przez	Administratora	narusza	przepisy	
powszechnie	obowiązującego	prawa.	
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Odbiorcy	danych	osobowych	

Administrator	 informuje,	 że	 w	 związku	 ze	 świadczeniem	 usług	 prawnych	 dane	 osobowe	 mogą	 być	
przekazywane	podmiotom	uprawnionym	do	 ich	otrzymania	na	mocy	obowiązujących	przepisów	prawa,		
w	 tym	 właściwym	 organom	 wymiaru	 sprawiedliwości.	 Dane	 osobowe	 mogą	 być	 przekazywane	 także	
zaufanym	odbiorcom,	takim	jak:	partnerom	świadczącym	wspólnie	usługi	prawne,	operatorom	pocztowym,	
podmiotowi	obsługującemu	księgowość	Kancelarii,	partnerom	świadczącym	usługi	teletechniczne,	w	tym	
utrzymywanie	 systemów	 informatycznych	 i	 strony	 internetowej	 Kancelarii	 oraz	 podmiotom	
windykacyjnym.	 Administrator	 nie	 będzie	 przekazywać	 danych	 osobowych	 do	 państwa	 trzeciego		
i	organizacji	międzynarodowej.	

Okres	przechowywania	danych	osobowych	

Administrator	 oświadcza,	 że	 dane	 osobowe	 będą	 przechowywane	 tylko	 przez	 okres	 niezbędny	 do	
zrealizowania	 danego	 celu,	 w	 którym	 zostały	 zebrane,	 a	 po	 jego	 upływie	 przez	 okres	 niezbędny	 do	
zabezpieczenia	 lub	 dochodzenia	 ewentualnych	 roszczeń	 przez	 Kancelarię	 lub	 wypełnienia	 obowiązku	
prawnego	Administratora,	w	szczególności	wynikającego	z	przepisów	podatkowych.		

W	 przypadku	 danych	 osobowych	 przetwarzanych	 na	 potrzeby	 informacji	 o	 usługach	 prawnych	 na	
podstawie	 uzasadnionego	 interesu	 prawnego,	 będą	 przetwarzane	 do	 czasu	 zgłoszenia	 sprzeciwu	 przez	
osobę,	które	dane	dotyczą.	

Dane	 osobowe	 przetwarzane	 na	 potrzeby	 prowadzonej	 rekrutacji	 i	 wyboru	 kandydata	 do	 pracy	 będą	
przetwarzane	przez	okres	trzech	miesięcy	od	dnia	zakończenia	rekrutacji,	chyba	że	któryś	z	kandydatów	
wyrazi	 zgodę	 na	 przechowanie	 jego	 danych	 osobowych	 dla	 celów	 przyszłych	 rekrutacji	 prowadzonych	
przez	Kancelarię.	

Zautomatyzowane	podejmowanie	decyzji	

Administrator	 nie	 przetwarza	 danych	 osobowych	 w	 sposób,	 który	 wiązałoby	 się	 z	 podejmowaniem	
wyłącznie	zautomatyzowanych	decyzji	co	do	danej	osoby.	

Pliki	cookies	i	oprogramowanie	analizujące	

Administrator	 nie	 stosuje	 plików	 cookies	 poprzez	 które	 należy	 rozumieć	 dane	 informatyczne,	
w	szczególności	pliki	tekstowe,	przechowywane	w	urządzeniach	końcowych	przeznaczone	do	korzystania	
ze	strony	 internetowej	 www.zedlewski.pl.	 Przypomnieć	 jednak	 należy,	 że	 oprogramowanie	 do	
przeglądania	 stron	 internetowych	 tzw.	 popularne	 przeglądarki	 internetowe	 domyślnie	 dopuszczają	
przechowywanie	plików	cookies	w	urządzeniu	końcowym,	a	użytkownik	może	i	powinien	dokonać	zmiany	
ustawień	w	tym	zakresie	np.	wprowadzając	tryb	„prywatne”.	Każda	przeglądarka	internetowa	umożliwia	
usunięcie	plików	cookies,	a	także	możliwe	jest	wprowadzenie	automatycznego	blokowania	plików	cookies.	
Szczegółowe	 informacje	 na	ten	 temat	 zawiera	 pomoc	 lub	 dokumentacja	 przeglądarki	 internetowej.	
Administrator	 nie	 stosuje	 własnego	 oprogramowania	 analizującego,	 ale	 w	 celu	 monitorowania	 strony	
www.zedlewski.pl	 Administrator	 może	 korzystać	 z	 oprogramowania	 analizującego	 należącego	 do	
podmiotów	trzecich,	w	szczególności	np.	Google	Analytics.	Google	Analytics	można	wyłączyć	za	pomocą	
rozszerzenia	przeglądarki,	który	można	pobrać	ze	strony:	https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.	

Zmiana	i	aktualizacja	Polityki	prywatności	

Administrator	 informuje,	 że	Polityka	prywatności	może	być	okresowo	modyfikowana	mając	na	uwadze	
uwzględnienie	 zmian	 w	 zakresie	 prowadzenia	 działalności	 przez	 Kancelarię,	 a	 także	 zmianę,		
w	szczególności	wzmocnienie	systemu	ochrony	danych	osobowych.	Zmiana	Polityki	prywatności	będzie	
sygnalizowana	za	pomocą	komunikatu	na	stronie	ze	wskazaniem	daty	wprowadzonej	zmiany.	


