
Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Niniejszym, mając na uwadze obowiązek wynikający z 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) (dalej  „RODO”),  informujemy,  że
Kancelaria Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” przetwarza dane osobowe klientów będących
osobami  fizycznymi,  jak  i,  w  odniesieniu  do  klientów  będących  osobami  prawnymi,  dane  osób
uprawnionych do reprezentacji tych klientów oraz ich pracowników i współpracowników, a także dane
osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii.

Mając na uwadze powyższe przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania
danych osobowych.

Szczegółowe informacje

I. Administrator danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1) radca prawny Maciej Grudziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "RGCO"
MACIEJ GRUDZIŃSKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,

oraz 
2) radca  prawny  Piotr  Rosicki prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  "RG&CO"

PIOTR ROSICKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "ROSICKI,
GRUDZIŃSKI & Co." P. ROSICKI, M. GRUDZIŃSKI spółka cywilna, al. Papieża Jana
Pawła II 35/2, Szczecin 70-453, NIP:8513206923, REGON 367057493

W  sprawach  ochrony  danych  osobowych  i  realizacji  praw  mogą  się  Państwo  skontaktować  z
Współadministratorami w następujący sposób: 

 listownie na adres: al. Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin,

 poprzez e-mail: rodo@rgcolegal.com

 telefonicznie: (+48) 91 829 95 96

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratorów:

1. w celu wykonania zawartej ze Współadministratorami umowy lub podjęcia na Państwa wniosek
działań przed jej zawarciem, w tym w szczególności w celu prowadzenia obsługi prawnej (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, ze
względu  na  podejmowanie  przez  Współadministratorów  działań  prawnych  i  faktycznych
zmierzających  do  ochrony  tego  rodzaju  interesów  w  ramach  świadczonej  przez
Współadministratorów pomocy prawnej – w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma
związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w
sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako
powód,  pozwany,  uczestnik,  zainteresowany,  świadek,  biegły,  pełnomocnik  lub przedstawiciel,
etc.) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);



3. w  celu  realizacji  obowiązków  Współadministratorów  przewidzianych  prawem,  w  tym
obowiązków wynikających z wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
oraz dla celów archiwizacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów,
takich  jak  ewentualna  konieczność  realizacji  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami
cywilnoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a).

Podanie danych w celu określonym w pkt 1 jest obowiązkowe – niepodanie danych może skutkować
brakiem możliwości świadczenia obsługi prawnej.

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować
brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę. 

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom: 

 współpracującym ze  Współadministratorami w ramach świadczonych usług  prawnych,  w tym
przede  wszystkim  radcom  prawnym,  adwokatom,  komornikom  oraz  notariuszom,  którzy
samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,

 dostawcom  usług  zaopatrujących  Współadministratorów  w  rozwiązania  informatyczne,
techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), a także
podmiotom świadczące usługi płatnicze, księgowo-finansowe, niszczenia dokumentów; pocztowe
oraz kurierskie,

 innym  instytucjom,  organom,  podmiotom,  które  mają  prawo  do  przetwarzania  danych
osobowych na podstawie RODO oraz prawa krajowego, a także na podstawie zawartych przez
Współadministratorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji umowy.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Współadministratorzy  nie  przekazują  Państwa danych  poza  teren  Polski/UE/Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Okres przez jaki Współadministratorzy będą przechowywać Państwa dane wynika z art. 5c ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 6 lipca 1987 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) i wynosi 10 lat od
końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. 

Ponadto Państwa dane mogą być przechowywane:

 przez czas niezbędny w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  innych  celach,  dane
osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody,



 do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VI. Państwa prawa

W związku  z  przetwarzaniem przez  Współadministratorów  Państwa  danych  osobowych,  przysługują
Państwu następujące prawa:

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 prawo do sprostowania (poprawienia) danych

 prawdo do usunięcia danych

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Współadministratorzy przetwarzali Państwa
dane, mogą Państwo żądać, aby Współadministratorzy je usunęli.

 ograniczenie przetwarzania danych

Mogą  Państwo  żądać,  aby  Współadministratorzy  ograniczyli  przetwarzanie  Państwa  danych
osobowych  wyłącznie  do  ich  przechowywania  lub  wykonywania  uzgodnionych  z  Państwem
działań,  jeżeli  Państwa  zdaniem  Współadministratorzy  mają  nieprawidłowe  dane  na  Państwa
temat lub przetwarzają je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo, żeby je usunęli, bo są Państwu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa
sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W  szczególnych  sytuacjach,  mają  Państwo  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa
danych,  jeśli  podstawą  wykorzystania  danych  jest  prawnie  uzasadniony  interes
Współadministratorów  lub  interes  publiczny.  W  takiej  sytuacji  należy  wskazać
Współadministratorom sytuację,  która  Państwa zdaniem uzasadnia  zaprzestanie  przetwarzania
objętego sprzeciwem. Współadministratorzy przestaną przetwarzać Państwa dane w tych celach,
chyba że wykażą,  że podstawy przetwarzania przez Współadministratorów Państwa danych są
nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są Współadministratorom niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać od Współadministratorów w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące,
które dostarczyli  Państwo Współadministratorom na podstawie deklaracji  lub Państwa zgody.
Mogą Państwo też zlecić Współadministratorom przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi.

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli  uważają  Państwo,  że  Współadministratorzy  przetwarzają  Państwa  dane  niezgodnie  z
prawem,  mogą  Państwo  złożyć  w  tej  sprawie  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zgody, w każdej
chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Państwa zgody przed jej wycofaniem.



Szczegóły  i  wskazówki  jak  wykonywać  swoje  prawa  uzyskają  Państwo  kontaktując  się  ze
Współadministratorami w wybrany przez siebie sposób. 


