INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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) zwane
dalej „RODO” przedstawiamy Ci następujące informacje:
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
1.1. Adam Werner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Werner
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. generała Józefa Bema 15/4, 31-517 Kraków, NIP
644-321-15-84 (zwany dalej Kancelaria lub „my”)
1.2. Dane kontaktowe do nas:
1.2.1. Telefon: +48 12 444-62-33 +48 517-471-020
1.2.2. Email: a.werner@adamwerner.pl
2. Celem przetwarzania Twoich danych jest:
2.1. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie pomocy prawnej na Twoją rzecz;
2.2. Jeżeli aplikujesz o pracę w Kancelarii, przeprowadzenie procesu rekrutacji do
pracy u nas na wskazane przez Ciebie stanowisko, w tym ocena Twoich
kompetencji, wiedzy i doświadczenia zawodowego;
2.3. Wykonanie obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (przykładowo
prowadzenie rachunkowości, obowiązki podatkowe);
2.4. Nasz uzasadniony interes, przykładowo w celu obrony przed roszczeniami lub
w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową na świadczenie pomocy
prawnej;
2.5. Umożliwienie Ci zapoznania się z ofertą Kancelarii, ciekawymi opiniami lub
informacjami z życia Kancelarii – w razie polubienia przez Ciebie i/lub
obserwowania
naszego
Fanpage
na
portalu
Facebook
(https://www.facebook.com/lawexpertEU/)
3. Podstawami prawnymi przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są:
3.1. Jeżeli jesteś Klientem lub ustalasz z nami warunki przyszłej umowy - konieczność
przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie
pomocy prawnej na Twoją rzecz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2. Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, nasze prawo do żądania określonych danych
osobowych od kandydata do pracy wynikające z art. 22 1 §1 Kodeksu pracy
(art. 6 ust.1 lit. b RODO)
3.3. Twoja zgoda, w zakresie w jakim udostępniasz nam dobrowolnie dane osobowe
wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa; lub jeżeli aplikujesz
w sprawie ustalenia zasad współpracy z Kancelarią na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub jeżeli polubiłeś lub obserwujesz nasz Fanpage (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO);
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3.4. Nasz uzasadniony interes, przykładowo w celu obrony przed roszczeniami lub
w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową na świadczenie pomocy
prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym odbiorcom danych:
4.1. naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT, firmie prowadzącej rachunkowość,
dostawcy usługi hostingowej i innym podwykonawcom, jeżeli będzie to konieczne
i w niezbędnym zakresie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Informacja o możliwości przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Liechtenstein):
5.1. Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
CZĘŚĆ II
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
6.1. Twoje dane osobowe udostępnione nam do celów rekrutacji
będą
przechowywane przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji, oraz
w razie nieprzedstawienia Ci oferty pracy, przez okres dwóch kolejnych miesięcy
po tym dniu, na wypadek zmiany naszej decyzji i przedstawienia Ci oferty pracy.
6.2. Jeżeli jesteś Klientem - będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do
momentu zakończenia wykonywania umowy i do chwili przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy.
6.3. Jeżeli jesteś naszym niedoszłym Klientem i nie zawarłeś z nami umowy – Twoje
dane zostaną usunięte niezwłocznie.
6.4. W każdym przypadku przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to jest
niezbędne lub wymagane przepisami prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania
danych osobowych jest Twoja zgoda, niezwłocznie po jej wycofaniu,
zaprzestajemy przetwarzania Twoich danych, bez uszczerbku dla legalności
przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
7.1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych; w tym do uzyskania informacji
o przetwarzaniu przez nas Twoich danych.
7.2. Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych,
7.3. Prawo żądania ich usunięcia (przykładowo gdy nie są one już niezbędne w celu
rekrutacji, lub jeżeli wycofałaś/eś zgodę) oraz prawo ograniczenia ich
przetwarzania;
7.4. Prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych – polegające na możliwości
otrzymania od nas Twoich danych w uporządkowanym, powszechnie używanym
formacie komputerowym i żądaniu przesłania tych danych innemu
administratorowi. Prawo to wykonamy, jeżeli będzie to technicznie możliwe i jeżeli
będziemy przetwarzać Twoje dane za pomocą automatycznych środków
przetwarzania.
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7.5. Prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, jeżeli podstawą ich
przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, chyba że posiadamy uzasadnione
podstawy do ich dalszego przetwarzania, przykładowo w celu ochrony
i dochodzenia roszczeń;
7.6. Prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli
udzieliłeś/aś nam zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych
wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa; a nie możemy
przetwarzać tych danych na innej podstawie prawnej. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które miały miejsce
przed dniem cofnięcia zgody.
7.7. Zgodę możesz wycofać przesyłając nam stosowne żądanie na nasz adres poczty
elektronicznej: a.werner@adamwerner.pl
8. W procesie rekrutacji do pracy, podanie nam Twoich danych osobowych jest
dobrowolne. Brak podania na nasze żądanie danych, wskazanych w art. 22 1 §1
Kodeksu pracy, skutkować może pominięciem Twojej kandydatury do pracy
i w rezultacie niezatrudnieniem u nas w firmie.
9. W celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie pomocy prawnej, polubienia lub
obserwowania naszego Fanpage, podanie nam Twoich danych osobowych jest
również dobrowolne.
10. Twoje dane możemy przekazywać określonym kategoriom odbiorców, wskazanym
w punkcie 4 tej informacji. Aktualnie, odbiorcami danych są:
10.1.
Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem One Microsoft
Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia
(zarejestrowaną w Irlandii w Krajowym Rejestrze Spółek pod numerem 256796,
numer identyfikacji podatkowej VAT: IE 8256796 U, zarejestrowany adres: 70 Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia) ;
10.2.
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22 60-829
Poznań;
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowy we Wrocławiu
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony,
pod numerem KRS 0000612359;
10.3.
IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234
Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowy we Wrocławiu
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947
11. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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