Polityka prywatności Jaworski Młynarska Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Kancelaria Jaworski Młynarska Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska przetwarza Państwa
dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadami i wymogami
sprecyzowanymi m.in. w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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 osobowych) (dalej jako „RODO”). W celu lepszego zrozumienia naszej
polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych, prezentujemy poniższy
dokument.
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Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Jaworski Młynarska
Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Zabłocie 25/11, 30-701 Kraków, email:
office@jmklegal.pl(dalej jako „JM
”).
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą
bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które
zostały uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres
e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
a) w przypadku wiążącej umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
postanowień zawartych w umowie, a podstawa prawną przetwarzania danych
osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. B RODO, czyli 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,
b) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych z Państwem, podstawa prawną
przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. F RODO, czyli
prawnie uzasadniony interes JM, zaś prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania
danych osobowych realizowanym przez JM jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem
relacji biznesowych,
c) w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
Dbamy o zapewnienie poufności Państwa danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich
przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji
np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej
działalności, jako przedsiębiorcy, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli
podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych. JM
powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z
wymogami art. 28 RODO (podmioty przetwarzające, którzy na zlecenia JM dokonują
przetwarzania danych osobowych). Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane,
udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być partnerzy biznesowi
współpracujący z JM, o ile wyrazili Państwo lub wyrażą na to zgodę,
Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wymienianych w punkcie 2 powyżej celów, to jest przez okres niezbędny do realizacji
postanowień umowy i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
Część danych może być przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas
prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych.

Zgodnie z RODO informujemy, iż mają Państwo prawo do: żądania od JM dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o
wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone przez Państwa zgody na przetwarzanie określone w
punkcie 2 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z
przetwarzaniem jej danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa (organ będący następcą GIODO).
10. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 2 powyżej, podanie danych
osobowych może mieć charakter:
a) umowny, czyli w przypadku umowy zawartej z Klientem pomiędzy JM, podanie danych
osobowych jest warunkiem zawarciem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień,
b) dobrowolny, gdy podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w
punkcie 2 powyżej czyli w obszarze nawiązania lub zachowania relacji biznesowych.
11. Informujemy, iż nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji określonych
w art. 22 RODO.
12. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
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