
                                                           KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”
 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Kancelaria Radcy Prawnego  Marlena 

Kucińska z siedzibą w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Kancelaria R

Kucińska z siedzibą w Warszawie, 

REGON: 141719006, NIP: 951

2. W sprawach dotyczących przetwarzania 

Administratorem poprzez e

adresem: Business House Płocka ul. Płock

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu 

polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez 

Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP na podstawie  umowy lub 

udzielonego pełnomocnictwa, do celó

realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz wypełnienia  obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze. 

4. Odbiorcami państwa danych osobowych będą organy administra

będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym  pełnomocnicy 

procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej  imieniu, osoby 

upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobow

podwykonawcy Kancelarii, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,  podmioty świadczące usługi 

księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w  uzasadnionych przypadkach odbiorcami 

mogą być banki, organy samorządu zawodowego  r

odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na  podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyz

również profilowaniu.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osob

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,  prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie  zgody, cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,  dokonanego na podstawie tej 

zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8. Podanie przez państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem

do świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Kancelaria Radcy Prawnego  Marlena 

Kucińska z siedzibą w Warszawie informuje, że:  

dministratorem państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marlena     

z siedzibą w Warszawie, Business House Płocka ul. Płocka 5a lok. 609, 01

141719006, NIP: 951-194-66-51. 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować 

Administratorem poprzez e-mail: kancelaria@marlenakucinska.pl, lub w siedzibie Kancelarii  pod 

Business House Płocka ul. Płocka 5a lok.609, 01-231 Warszawa.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia na Państwa rzecz usług

polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez 

Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP na podstawie  umowy lub 

udzielonego pełnomocnictwa, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów 

realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz wypełnienia  obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze.  

Odbiorcami państwa danych osobowych będą organy administracji publicznej, sądy,  po

będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym  pełnomocnicy 

procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej  imieniu, osoby 

upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, w  tym pracownicy i 

podwykonawcy Kancelarii, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,  podmioty świadczące usługi 

księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w  uzasadnionych przypadkach odbiorcami 

mogą być banki, organy samorządu zawodowego  radców prawnych, firmy windykacyjne oraz 

odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na  podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów

3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa.  

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,  prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie  zgody, cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,  dokonanego na podstawie tej 

zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Podanie przez państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem

do świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Kancelaria Radcy Prawnego  Marlena 

adcy Prawnego Marlena     

609, 01-231 Warszawa,  

bowych można się skontaktować z 

lub w siedzibie Kancelarii  pod 

adczenia na Państwa rzecz usług prawnych, 

polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez 

Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP na podstawie  umowy lub 

w wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów 

realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz wypełnienia  obowiązków prawnych 

cji publicznej, sądy,  podmioty 

będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym  pełnomocnicy 

procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej  imieniu, osoby 

ych, w  tym pracownicy i 

podwykonawcy Kancelarii, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,  podmioty świadczące usługi 

księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w  uzasadnionych przypadkach odbiorcami 

adców prawnych, firmy windykacyjne oraz 

odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na  podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

niezbędny do realizacji celów 

3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  

owanemu podejmowaniu decyzji w tym 

rzysługują Państwu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,  prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie  zgody, cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,  dokonanego na podstawie tej 

zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Podanie przez państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym 


