1. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Foltman, ul.
Sienkiewicza 23/14, 81-811 Sopot, NIP: 5881985670
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Kontaktu w formie wskazanej przez Użytkownika w formularzu kontaktowym w celu
odpowiedzi na zadane w formularzu zapytanie
2) Jeżeli Użytkownik w formularzu poprosi o przygotowanie oferty na usługi związane z
działalnością Kancelarii na wskazany w formularzu kontakt Użytkownika zostanie wysłana
oferta handlowa
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
1) obowiązujące przepisy prawa
2) art. 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych przez Użytkownika
3) art. 6 ust 1 lit. f RODO w przypadku realizowania przez ADO prawnie uzasadnionych
interesów, jak marketing własnych produktów
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesów
związanych z udzielaniem odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu. Brak zgody uniemożliwia
przesłanie zapytania do Kancelarii.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
1) niezbędny do kontaktu i poprawnego udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie;
2) po zakończeniu komunikacji z Użytkownikiem, dane osobowe przechowywane będą przez
okres 30 dni, następnie po zanonimizowaniu zostaną zarchiwizowane
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę
której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
1) podmioty obsługujące prawidłowe działanie naszych systemów informatycznych,
2) podmioty oferujące usługi hostingu strony internetowej oraz obsługujące nasz system poczty
elektronicznej
9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Ponad to ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

