
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) -„RODO” - chcemy poinformować Panią/Pana o kwestiach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - 
Radcowie Prawni i Adwokaci sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: 
„Administrator”). 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z Administratorem można 
kontaktować się: 
a) elektronicznie, na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl; 
b) pisemnie, na adres siedziby Administratora; 
c) telefonicznie, na numer: + 48 22 541 70 80. 

 
2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe? 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 
a) informacyjnych – przekazywania Pani/Panu bieżących informacji o zmianach 

w obowiązujących przepisach; orzeczeniach sądów oraz organów administracji; 
praktycznych aspektach stosowania obowiązujących przepisów; prowadzonych pracach 
legislacyjnych; organizowanych przez Administratora wydarzeniach oraz szkoleniach; 

b) promocyjnych - przekazywania Pani/Panu informacji na temat bieżącej działalności 
Administratora oraz przesyłania ofert współpracy. 
 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na Pani/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
wyrażonej poprzez wskazanie adresu e-mail do przesyłania materiałów informacyjnych oraz 
promocyjnych. 
 

4. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia wyrażonej zgody. 
 

5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe? 
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom. 
 

6. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG? 



Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. 
państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
organizacjom międzynarodowym. 

7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych? 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można 
ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 
jej wycofaniem. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO. 

 

8. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem? 
Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

 


