Polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
oraz plików cookies pozyskiwanych przez Kancelarię Adwokata Aleksandra Gubańskiego z/s
ul. Dworcowa 4/10 62-510 Konin NIP: 665-235-45-89, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki,
§ 2 Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2.

3.

4.

5.

2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) administratorem danych osobowych jest
Kancelaria Adwokata Aleksandra Gubańskiego z/s ul. Dworcowa 4/10 62-510 Konin
NIP: 665-235-45-89, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
kancelaria nie wyznaczała Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie
z obowiązującym prawem nie ma takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co
do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, oraz praw, które klientowi
w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką
Prywatności oraz kontakt pod adresem adwokatgubanski@wp.pl
Podejmując się korzystania ze strony www.adwokatgubanski.pl , kierując do nas
korespondencję, tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej
Polityki Prywatności
Dane osobowe przetwarzane są:
a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1).
b. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy
bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną, świadczonych usług prawnych
d. W zakresie i celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu,
e. w celu dowodzenia zawartej umowy na realizację usług,
Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe Kancelarii przysługuje prawo
dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, sprostowania, zastrzeżenia do

zaprzestania przetwarzania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie
danych jest dobrowolne.
6. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w

granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych z Klientami.
7. Dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i

podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia pomocy prawnej. W celu
zapewnienia należytego poziomu usługi do danych mogą też mieć dostęp nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające) to jest obsługująca nas firma księgowa
oraz informatyczna.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Kancelarii, na

które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O
wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. Administrator

danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych
Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie w zakresie
dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne
bądź prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do ich zachowania.
§ 3 Zabezpieczenie danych

1. Kancelaria informuje, że ochrona danych osobowych jest dla niej sprawą niezmiernie
ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami
dotyczącymi ochrony danych osobowych
3. Dane przetwarzają osoby włącznie do tego upoważnione.
§ 4 Pliki cookies
1. Kancelaria używa w związku z prowadzeniem strony www.adwokatgubanski.pl

plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny pod kątem potrzeb
użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie
Kancelarii.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka“) pozwalają na śledzenie częstotliwości odsłon i
nawigacji na stronie. To pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w
komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są
przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, kasowane z
twardego dysku urządzenia po zakończeniu sesji. Osoba korzystająca ze strony
Kancelarii może usunąć, o ile umożliwia to przeglądarka z której korzysta.
3. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
4. Piki cookies są wykorzystywane m.in. w następujących celach:
a. ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia anonimowych statystyk odsłon www

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

