
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - ZLECENIE 
Szanowni Państwo,  

w ramach realizacji pomocy prawnej nasza Kancelaria 

pozyskuje i przetwarza dane osobowe. Dochowujemy 

wszelkich starań, aby przetwarzanie to odbywało się  

w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Dlatego, w oparciu 

o wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. [zwanego dalej RODO], 

przedstawiamy niniejszym informacje dotyczące 

przetwarzania przez Kancelarię pozyskanych od Państwa 

danych osobowych.  

ADMINISTRATOR DANYCH :  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria 

Adwokacka adw. Dorota Janowska – Kunicka, 

ul. Chopina 5/1, 20-026 Lublin, tel. 503623546, 

djanowska@lubelskiekancelarie.pl, zwana dalej Kancelarią.  

W Kancelarii nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 

Podanie nam przez Państwa danych osobowych nie jest 

wymogiem narzuconym przez przepisy prawa, ale jest 

konieczne dla zawarcia z Kancelarią umowy i dla jej realizacji. 

Odmowa podania danych skutkuje tym, że nie będzie możliwe 

zlecenie nam realizacji usługi prawnej.  

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe – w szczególności imię 

i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail,  

ale także inne dane które od Państwa otrzymamy w związku  

z naszą współpracą - gdyż jest to niezbędne dla:  

a. realizacji zawartej z Państwem (lub z reprezentowanym 

przez Państwa podmiotem) umowy świadczenia usług lub 

dla podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

takiej umowy [art. 6 ust. 1 lit b) RODO] - 

w celu świadczenia usług pomocy prawnej; 

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  

na Kancelarii [art. 6 ust. 1 lit c) RODO] - tj.  

 spełniania wymogów wynikających z przepisów 

podatkowych, w tym prowadzenia dokumentacji 

podatkowej oraz przechowywania dowodów 

księgowych,  

 przestrzegania przepisów proceduralnych określających 

wymogi formalne pism lub wniosków,  

 podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  

 przestrzegania obowiązków i powinności związanych  

z wykonywaniem zawodu adwokata, w tym 

dochowywania reguł etyki zawodowej  

– w celu zgodnego z prawem wykonywania zawodu 

zaufania publicznego i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

c. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Kancelarię  [art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO]; w szczególności w celu archiwizacji  

i zabezpieczenia dowodów należytego wykonania zlecenia 

oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w tym 

prowadzenia czynności windykacyjnych związanych  

z dochodzeniem przysługujących Kancelarii roszczeń  

o zapłatę. 

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych 

odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres: 

 świadczenia Państwu usługi pomocy prawnej, ale także 

później - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z realizacji zlecenia, 

 związania nas obowiązkami nałożonymi w tym zakresie na 

Kancelarię przez przepisy prawa – w tym dopóki może 

zaistnieć potrzeba wykazania faktu należytej realizacji 

usługi, zwłaszcza względem organów: podatkowych, 

wymiaru sprawiedliwości, samorządu zawodowego.   

ODBIORCY DANYCH 

W ramach prowadzonej działalności możemy korzystać  

z usług podwykonawców świadczących usługi wspierające 

funkcjonowanie Kancelarii, w tym zapewniających usługi: 

księgowe, informatyczne, hostingu, dostaw internetu, poczty 

e-mail, pocztowe lub kurierskie, bankowe, płatnicze, 

operatorów płatności elektronicznej, a także cyfryzacji lub 

niszczenia dokumentów. Wszystkie te podmioty, w zakresie 

świadczonych nam usług, mogą przetwarzać Państwa dane 

osobowe, w tym także przy udziale dalszych 

podwykonawców. Dane te mogą też być przekazywane do: 

 podmiotów, organów lub instytucji, z których właściwością 

lub zadaniami wiąże się wykonywana przez nas usługa 

prawna (o ile wymaga tego cel świadczonej pomocy 

prawnej) albo możliwość żądania informacji lub kontroli 

prowadzonej przez nas działalności (o ile wymagają tego 

przepisy prawa); są to w szczególności: sądy, organy 

ścigania, komornicy, mediatorzy, ubezpieczyciele, organy 

samorządu zawodowego, organy administracji;  

 uczestników/stron danego sporu lub sprawy, Państwa 

dłużników lub przeciwników procesowych i osób 

działających w ich imieniu – jeśli wymaga tego realizacja 

zlecenia; 

 osób lub podmiotów współpracujących z Kancelarią 

(pracowników, zleceniobiorców, substytutów itp).  

W ramach dochodzenia roszczeń możemy także przekazać 

dane do rejestrów dłużników lub do organów lub 

przedsiębiorców związanych z szeroko rozumianą 

windykacją.  

POUCZENIA O PRAWACH 

Mają Państwo prawo żądania od Kancelarii dostępu  

do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania [tylko w przypadku 

przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] i prawo do 

przenoszenia danych [o ile przetwarzanie odbywa się  

w sposób zautomatyzowany].  

 

W przypadku zastrzeżeń do przetwarzania danych osobowych 

przez Kancelarię, mają Państwo także prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


