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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej RODO informuję, że: 
 

I. Administratorem danych osobowych jest: Karol Kłosowski, prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski”, ul. Łubinowa 10/58, 
70-785 Szczecin. 

II. Z Administratorem można kontaktować się: 
1) pod adresem mailowym: kancelaria@karolklosowski.com, 
2) pod nr tel. +48 501 139 337, 
3) pisemnie na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski”, ul. Łubinowa 10/58, 

70-785 Szczecin. 
III. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1) zawarcia i wykonania przez Administratora umowy dotyczącej świadczenia pomocy 
prawnej obejmującej w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, 
sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych  lub 
występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy; 

2) zawarcia i wykonania przez Administratora innych umów, w szczególności dotyczących 
funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora; 

3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 
którymi w szczególności są: 
a) wykonanie przez Administratora obowiązków ustawowych o charakterze 

publicznoprawnym (m. in. dotyczące rozliczenia i zapłaty podatków oraz składek); 
b) realizacja wymagalnych roszczeń Administratora lub w celu obrony przed 

roszczeniami związanymi z zawartymi umowami, o których mowa powyżej w ppkt a-
b, na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. 

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 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; 

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze, 

4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

5) art. 9 ust. 2 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 

V. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
1) Administrator, 
2) podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
3) podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia 
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przetwarzania danych osobowych, w szczególności zajmujące się obsługą księgowo-
rachunkową oraz informatyczną, 

4) podmioty zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej w oparciu o zlecenie 
Administratora, 

5) przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy, 
6) organy wymiaru sprawiedliwości, 
7) organy podatkowe oraz organy administracyjne, 
8) operatorzy pocztowi, 
9) podmioty archiwizujące lub usuwające dane osobowe. 

VI. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym 
się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

VII. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe podane w zawartych z Administratorem 
umowach oraz dane osobowe przekazane Administratorowi w toku świadczenia pomocy 
prawnej lub w toku wykonywania umowy, a także dane pozyskane przez Administratora w 
toku świadczenia pomocy prawnej lub wykonywania umowy. Przetwarzaniu podlegać mogą 
również inne dane, które ujawnione są w ogólnie dostępnych jawnych rejestrach, w tym w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

VIII. Dane osobowe będą przechowywane: 
1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy 

prawnego - przez okres świadczenia pomocy prawnej oraz okres 10 lat od końca roku, w 
którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone; 

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa Administratora: 
a) przez okres wykonywania umów, 
b) okres niezbędny do wyegzekwowania roszczeń Administratora wynikających z 

zawartych umów, 
c) okres przedawnienia wzajemnych zobowiązań Administratora i osoby, której dane 

dotyczą, 
d) okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, a dotyczący obowiązku 

przechowywania dokumentów na potrzeby realizacji obowiązków Administratora o 
charakterze publicznoprawnym. 

Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną usunięte. 
IX. Na podstawie RODO posiada Pan/Pani następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, chyba że narusza to 
ustawowy obowiązek radcy prawnego do zachowania tajemnicy zawodowej (art. 15 
RODO), 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO), 
3) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, chyba że narusza to ustawowy obowiązek 

radcy prawnego do zachowania tajemnicy zawodowej (art. 18 RODO), 
5) prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO), 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że dane osobowe 

pozyskano przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 21 ust. 
1 RODO), 
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7) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (jeśli jakieś 
dane zostały przekazane w oparciu o zgodę) bez wpływu jednak na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem; 

8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku 
z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (na adres: Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

X. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu wykonania umów z 
Administratorem wskazanych w pkt 3, ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. 

XI. Dane osobowe nie podlegają z automatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji ani nie 
podlegają procesowi profilowania. 

 
 
 


