Szanowni Państwo,
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 (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) informujemy,
iż Administratorem Pani/a danych osobowych jest Waldemar Haraburda prowadzący
Kancelarię Prawną Waldemara Haraburdy z siedzibą w Suwałkach przy ul. Waryńskiego
15, ul. Powstańców Wielkopolskich 30 oraz w Kopanicy 25H gm. Nowinka, tel: 087 566 44
89, tel. kom. 0 601 717 880 adres e-mail: kancelaria@prawo.suwalki.pl, NIP 8441367900,
REGON 791032020.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o udzielenie
pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub zleceniem, zgodnie z zasadami
wymienionymi w art. 5 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 i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z
późn. zm.) mając na uwadze prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
Danych Osobowych w Kancelarii Prawnej Waldemara Haraburdy w Suwałkach.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa dotyczących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz
przez okres przedawnienia roszczeń do momentu zakończenia postępowań cywilnych,
egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w
przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co
nastąpi wcześniej.
Przysługuje Państwu prawo do:
1. do sprostowania danych - jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli
dane się zmienią, każdy ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi
je lub zaktualizuje;
2. dostępu do danych - każdy może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie
dane przetwarzamy;
3. do usunięcia danych, zwanym też "prawem do bycia zapomnianym" - jeśli osoba uzna, że
dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do
Administratora z żądaniem ich usunięcia;
4. do ograniczenia przetwarzania danych - jeśli osoba ma wątpliwości czy Administrator
przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
5. do przenoszenia danych - każdy może otrzymać i przenieść od Administratora do innego
podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - to prawo do wycofania udzielonej zgody
dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Wycofanie
zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu
wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;
Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw Administrator jest
uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o
osobie, której dane dotyczą osobom nieuprawnionym.
Każda osoba może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01).
Pozdrawiam
Waldemar Haraburda

