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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z wymogami 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 (dalej: RODO) 
informujemy iż: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię jest Ewa Miszczyk-
Wróbel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Ewa 
Miszczyk-Wróbel z siedzibą w Krakowie, Al. Beliny-Prażmowskiego 29/7, 31-514 Kraków, NIP 
6572134911, REGON 121152940 (dalej: Kancelaria).  
 
Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
kancelaria@miszczykwrobel.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 690 907 555. 
 

2. Zakres danych przetwarzanych przez Kancelarię 
W związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego Kancelaria przetwarza między innymi 
dane osobowe jej klientów (osób fizycznych oraz osób uprawnionych do reprezentacji 
klientów będących osobami prawnymi i in.), ich pracowników i współpracowników, 
dostawców usług (osób fizycznych oraz osób uprawnionych do reprezentacji dostawców 
będących osobami prawnymi i in.), osób, których dane zostały pozyskane przy okazji 
świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz klientów, osób współpracujących z 
Kancelarią przy świadczeniu doradztwa prawnego a także innych osób zgłaszających się po 
poradę prawną. W niektórych przypadkach, gdy wymaga tego świadczenie usług doradztwa 
prawnego Kancelaria przetwarza także dane osobowe i informacje na temat członków 
rodziny klientów, ich sytuacji finansowej czy też tzw. szczególnej kategorii (np. dane 
dotyczące stanu zdrowia, postępowań sądowych,  egzekucyjnych, administracyjnych i innych, 
dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, 
biometryczne, czy dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej. 
 

3. Cel przetwarzania danych osobowych 
Kancelaria przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług 
doradztwa prawnego.  Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych jest niezbędne dla 
prawidłowego świadczenia usług doradztwa prawnego lub dla realizacji obowiązków 
nałożonych przepisami obowiązującego prawa lub też do ochrony żywotnych interesów 
klientów lub innych osób fizycznych będących beneficjentami pomocy prawnej, lub także do 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Kancelarię. 
 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Kancelaria przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych: 

a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – kiedy dane są niezbędne do wykonania umowy zawartej z klientem;  

b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – kiedy dane są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Kancelarii przepisów prawa UE lub prawa polskiego – m.in. obejmujących 
obowiązek podania danych osobowych stron postępowań przy poszczególnych 
czynnościach procesowych, sądowych, administracyjnoprawnych i innych, realizowanych 
przez Kancelarię; 
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c) 6 ust. 1 lit. d) RODO – kiedy dane są niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; 

d) 6 ust. 1 lit. f) RODO – kiedy wynika to z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 
przez Kancelarię, za uzasadnione interesy uznaje się w szczególności dochodzenie, 
ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie 
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli 
wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym 
do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również 
świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny 
wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię do czasu istnienia podstawy do ich 
przetwarzania, to znaczy: 

a) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania 
oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń; 

b) w przypadku niezbędności do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą 
lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia; 

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Kancelarii – do 
czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie 
danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć); 

d) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody będą 
przechowywane do czasu jej odwołania. 

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą 
przetwarzanie przez okres krótszy, niż okres wymagany dla przechowywania danego rodzaju 
informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Kancelaria w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej stosunkiem prawnym lub 
faktycznym, może udostępniać przetwarzane dane osobowe radcom prawnym, adwokatom, 
aplikantom, praktykantom (studentom) pracującym lub współpracującym z Kancelarią, w 
związku z wykonywaniem przez nich czynności doradztwa prawnego na rzecz klienta, 
notariuszom, swoim doradcom podatkowym, księgowym i tłumaczom, firmie informatycznej 
obsługującej system teleinformatyczny Kancelarii, instytucjom państwowym, samorządowym 
i innym wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, 
kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej etc). 

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Kancelaria co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. Niemniej jednak może się zdarzyć, iż konieczne będzie przekazanie danych 
osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne 
przepisy prawa np. zlecenia wykonania określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie nastąpi jedynie w sytuacji, kiedy państwo 
docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 
 

8. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Kancelaria 
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię, przysługują następujące 
uprawnienia: 
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a) prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia 
ich przetwarzania i usunięcia; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tzn. prawo do ich otrzymania w 
ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz do ich przesłania innemu 
administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie 
zautomatyzowane; 

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie 
to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Kancelarię lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przyczyną 
sprzeciwu musi być szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu Kancelaria przestanie 
przetwarzać dane w powyższych celach, co do których wyrazili został wyrażony sprzeciw, 
chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności klienta lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

e) o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody istnieje możliwość jej cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej 
cofnięciem. 
 

9. Dobrowolność podania danych osobowych oraz konsekwencje ich nie podania 
Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. 
Proszę jednak pamiętać, że Państwa dane osobowe mogą być niezbędne do wykonania 
umowy. Niepodanie danych kontaktowych w postaci telefonu czy adresu e-mail może 
powodować problemy ze skontaktowaniem się z Państwem lub opóźnienia w tym zakresie. 
Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego 
profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się 
zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 
 

10. Informacja o plikach cookies 
Strona internetowa www.miszczykwrobel.pl korzysta z plików cookies. Pliki te stanowią dane 
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies 
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania 
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach strony internetowej stosowane są 
dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 
użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie dokonać zmiany 
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. 
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania 
plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 
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Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych 
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. 
 

11. Media społecznościowe 
Strona internetowa Kancelarii używa tzw. wtyczek różnych serwisów społecznościowych, nie 
ma jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez dostawców tych serwisów.  
Facebook 
Kancelaria posiada stronę firmową (tzw. funpage) na portalu społecznościowym Facebook i 
korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. To jest z wtyczki Facebook na stronie internetowej 
Kancelarii (przycisk przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, oferowanych 
przez Facebook przy prowadzeniu strony firmowej. Wtyczki i inne narzędzia społecznościowe 
pozwalają portalowi Facebook nawiązać interakcję z przeglądarką użytkownika, który wszedł 
na stronę internetową Kancelarii i wyświetlić informację, iż przeglądano tę stronę oraz z 
jakiego numeru IP. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową Kancelarii wtyczki nie są 
aktywowane, dopóki użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując 
wtyczki, użytkownik ustanawia połączenie z portalem społecznościowym Facebook i wyraża 
zgodę na przekaz danych do tego portalu. Jeśli użytkownik jest zalogowany w tym portalu, 
Facebook może powiązać wizytę z kontem użytkownika w serwisie Facebooka. Po wciśnięciu 
określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu 
Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką 
Facebook. Dane te przechowywane są na serwerach Facebook. Na działania własne Facebook 
Kancelaria nie ma wpływu. Więcej informacji o polityce prywatności Facebook znajduje się  
pod tym linkiem: https://www.facebook.com/policy.php. Serwery, na których dane są 
przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Facebook Inc. 
przystąpiła jednak do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej.  
LinkedIn  
Kancelaria posiada również stronę zorganizowaną na portalu społecznościowym LinkedIn i 
korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez LinkedIn Corporation, 
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA tzn. z wtyczki LinkedIn na stronie 
internetowej Kancelarii (przycisk przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, 
oferowanych przez LinkedIn przy prowadzeniu strony firmowej Kancelarii. Kiedy użytkownik 
odwiedza stronę internetową Kancelarii wtyczki nie są aktywowane, dopóki użytkownik nie 
kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, użytkownik ustanawia 
połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli 
Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem 
użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie 
informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę 
Użytkownika i tam przechowywane. Na działania własne LinkedIn Kancelaria nie ma wpływu. 
Więcej informacji o polityce prywatności LinkedIn znajduje się pod tym linkiem: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

 

 


