
  

                                 
___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
31-751 Kraków                     

ul. Bulwarowa 33a                                                                                               http://kancelariabasisty.pl/                                                                                 
                                               e-mail: jbasisty@pro.onet.pl 

Phone:691127123;                                                                                         REGON – 356825957    NIP 945-121-44-98                                                                                            
         

 

 

POLITYKA    PRYWATNOŚCI 

Jan Basisty Kancelaria Radcy Prawnego 

 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – 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); Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, s. 1; dalej : RODO ,  oraz  zgodnie z  Ustawa z dn. 10.05.2018r o ochronie danych 

osobowych ((Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) niniejszym informuję, że: 

1. Jan Basisty kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 

Kraków,  (zwana dalej „KANCELARIĄ”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku ze 

świadczeniem usługi na podstawie zlecenia usługi w zakresie niezbędnym:  

- do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami w związku z warunkami 

określonymi w ustawie z dn. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j. z dnia 2018.07.16) oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1369 z póź. zm.)   -art. 6 ust. 1 lit b RODO,; 

- do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  -art. 6 ust. 1 

lit c RODO,; 

-  celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

2. Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA. 

Administrator danych informuje, że: 

1. Przetwarzane przez KANCELARIE dane osobowe pochodzą wyłącznie od osób, których 

dotyczą; 

2. Podanie danych osobowych KANCELARII jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania 

Usługi. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi prawnej. Żądanie 
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ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z 

rezygnacją ze świadczenia Usługi. 

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w biurze Kancelarii, ul. 

Bulwarowa 33 a; 31-751 Kraków, tel. 691 127 123 lub e-mail: jbasisty@pro.onet.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe: 

1) podane w dobrowolnej zgodzie lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, 

2) przetwarzane są wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

3) będą przechowywane: 

- przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych  

celów Administratora – przez czas ich realizacji, 

          - do zakończenia prowadzenia sprawy (wykonywania Usługi), a następnie do upływu  

przedawnienia roszczeń związanych z umową, 

4) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też 

jakichkolwiek pomiarów; 

5) nie są przekazywane żadnym innym podmiotom; 

6) nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. 

6. W razie uznania, że przetwarzanie przez KANCELARIE dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

Załącznik:  

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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DOBROWOLNA ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.Imię i Nazwisko........................................................................................................................  

2.Data urodzenia: ……..................................................................................................................  

3.Nr. Telefonu/ mail: …….............................................................................................................  

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………  

5.Dodatkowe dane ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Niniejszym, ja niżej podpisana/y* ________________________________________ 

oświadczam, że w celu umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy o 

świadczenie usługi prawnej  (ustnie lub pisemnie) z Janem Basisty Kancelaria Prawna  

(zwaną dalej „KANCELARIĄ”), dobrowolnie przekazuje dane osobowe oraz   informacje  i 

dokumenty,  na podstawie których KANCELARIA  może ustalić stan faktyczny, 

umożliwiający wykonanie usługi w sposób umówiony, w szczególności:  udzielenie ustnej 

informacji, sporządzenia opinii , przygotowanie pism, wniosków, pism procesowych, 

odwołań , innych  itp.…) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Oświadczam, że wiem, iż podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/m* się z Polityką Prywatności KANCELARII stanowiącą 

integralną część wyrażonej zgody.  

 

 

            

   ………………………..                                              ………………………………………. 

                    Data                                                                         Czytelny podpis  
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*niepotrzebne skreślić  
 

 


