POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W KANCELARII MOMOT & KNIEĆ

1. DEFINICJE.
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1.1 „ADMINISTRATOR”
1. Radca prawny Sławomir Momot: 03-140 Warszawa ul. Odkryta 53b lok 1U NIP:
9211799826, tel. 696 065 064
2. Adwokat Jarosław Knieć 03-140 Warszawa ul. Odkryta 53b lok 1U NIP:
7122148977, tel. 501 234 624
1.2 „DANE OSOBOWE”
Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej, w tym jej wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje
zawarte w korespondencji (tradycyjnej lub e-mail) informacje gromadzone za pośrednictwem
sprzętu rejestrującego lub innego podobnej technologii.
1.3 „POLITYKA”
Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
1.4 „RODO”
Rozporządzenie 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).
1.5 „PRZETWARZANIE”
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.
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2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zbiera i przetwarza dane
osobowe zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z
RODO, i przewidzianymi w tych przepisach zasadami przetwarzania danych.
Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, kontrahentów,
współpracowników i pracowników.
Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku
przetwarzaniem ich danych osobowych. W tym celu Administrator w szczególności zapewnia
przejrzystość przetwarzania danych osobowych, zawsze informuje o przetwarzaniu danych
osobowych w momencie ich zbierania, w szczególności celu i podstawie prawnej przetwarzania
danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany.
Ponadto, Administrator dba o to, aby dane osobowe zbierane były wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wskazanego celu przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Administrator opracowuje także polityki i procedury, jak również organizuje regularne
szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych współpracowników i pracowników w tym
obszarze.
Administrator, przetwarzając dane, zapewnia ich bezpieczeństwo oraz poufność, a także dostęp
do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.
W przypadku, w którym pomimo stosowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa,
doszłoby do naruszenia danych osobowych i takie naruszenie mogłoby spowodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane te dotyczą, w sposób zgodny z
właściwymi w tym zakresie przepisami.

3 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez adres e-mail: biuro@kancelariabialoleka.pl
lub na adres korespondencyjny: Kancelaria Prawna, ul. Okryta 53b lok 1U, 03-140 Warszawa.
Inspektorem Danych Osobowych są radca prawny Sławomir Momot i adwokat Jarosław Knieć .Z
Inspektorami Danych Osobowych można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.

4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator, w celu zapewnienia integralności i poufności danych, wdrożył procedury
umożliwiające dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom do tego przez Administratora
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upoważnionym i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez
te osoby zadania.
Stosowane przez Administratora rozwiązania organizacyjne i techniczne maja na celu
zapewnienie, że wszystkie operacje na danych osobowych rejestrowane i dokonywane są
wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby jego podwykonawcy i
współpracownicy a także inne osoby z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania
odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, w którym przetwarzane są dane
osobowe na zlecenie Administratora.
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność i skuteczność
stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
Administrator, w razie potrzeby, zapewnia i wdraża nowe środki służące zwiększeniu
bezpieczeństwa danych.
Ponadto, Administrator respektuje i przestrzega obowiązków wynikających z tajemnicy
zawodowej radcy prawnego, aplikantów do tego zawodu, niezależnie od obowiązków
wynikających z RODO oraz innych właściwych przepisów w tym zakresie.

5 CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1 KONTAKT TELEFONICZNY
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach które nie są
związane z zawartą z Administratorem umową lub świadczonymi usługami, Administrator może
żądać podania danych osobowych wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której
dotyczy kontakt.
Podstawą prawną takiego żądania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora,
polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez
Administratora działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.2 KORESPONDENCJA E-MAIL ORAZ KORESPONDENCJA TRADYCYJNA
W przypadku kierowania do Administratora korespondencji niezwiązanej z usługami
świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, pocztą elektroniczną lub
tradycyjną, dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu
komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną
przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora, polegający na
prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy,
której korespondencja dotyczy. Administrator zapewnia przechowywanie całości
korespondencji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych
(oraz innych znajdujących się tak informacji) i ujawnia je jedynie osobom upoważnionym.
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6. PROCES REKRUTACJI
W ramach prowadzonych przez Administratora procesów rekrutacyjnych Administrator
oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w
zakresie określonym w przepisach prawa pracy.
Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził
zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W sytuacji w której Administrator otrzyma dane nieadekwatne do procesu rekrutacji, nie będą
one przez Administratora wykorzystywane ani przetwarzane w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy lub z procesem nawiązania współpracy, w
tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego i ustawy o radcach prawnych; podstawę prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w
związku z przepisami Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego, a także ustawy o radcach
prawnych);
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a
także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6
ust 1 lit f RODO);
c. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
(podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust 1 lit f RODO). W zakresie w jakim dane osobowe są
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W
przypadku w którym wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych dla dalszych procesów
rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie roku, o ile wcześniej
zgoda na ich przetwarzanie nie zostanie wycofana.

7 POZOSTAŁE PRZYPADKI ZBIERANIA DANYCH
7.1 ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM
INNYCH UMÓW
W przypadku zbierania danych dla celów związanych w wykonywaniem konkretnej umowy lub
umów, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych w monecie zawierania umowy z Administratorem.
7.2 INNE PRZYPADKI ZBIERANIA DANYCH
Administrator, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zbiera dane osobowe także
w innych niż wyżej wskazane przypadkach, w szczególności podczas spotkań biznesowych,
poprzez wymianę wizytówek i danych kontaktowych.
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Celem zbierania danych jest w tym przypadku inicjowanie i utrzymywania kontaktów
biznesowych, zaś podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na
tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością.
Administrator zapewnia odpowiednią ochronę tych danych, a ich przetwarzanie następuje
wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane.

8 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, która wymaga przetwarzania
danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawniania wybranych informacji dotyczących osoby,
której dane te dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na właściwej podstawie prawnej i zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

9 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

10 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu
przetwarzania. Ponadto, okres przetwarzania danych może także wynikać z właściwych
przepisów, w sytuacji gdy stanowią one podstawę prawną przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu albo do zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
W sytuacji w której przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane
są do jej wycofania. Dane których podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i
wykonania umowy, przetwarzane są do momentu jej rozwiązania.
W sytuacji w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń
lub ochrony przed roszczeniami, okres przetwarzania danych może być przedłużony. Po tym
okresie dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku i w zakresie jaki wynika lub
wynikać będzie z przepisów prawa. Po opływie okresu przetwarzane dane są usuwane
nieodwracalnie lub anonimizowane.
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11 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
11.1 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
11.1.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych Osobie zgłaszającej żądanie
Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym celu, podstawie prawnej
przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach którym są ujawniane i planowanym
terminie usunięcia danych.
11.1.2 Prawo do uzyskania kopii danych Administrator na tej podstawie przekazuje kopię
przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
11.1.3 Prawo do sprostowania Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
11.1.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania W razie zgłoszenia żądania, Administrator
zaprzestanie wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba
wyraziła zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki
nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
11.1.5 Prawo do przenoszenia danych W zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z
zawartą Umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę,
której dane te dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przy użyciu komputera. Możliwe
jest żądanie przesyłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia w tym
zakresie technicznych możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego
podmiotu.
11.1.6 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – uzasadniony interes
Administratora Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się
przetwarzaniu danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora, przy czym sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
uzasadnienie.
11.1.7 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych W sytuacji
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo
wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jego dokonaniem
11.1.8 Prawo do skargi W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne regulujące ochronę danych osobowych, osoba, której dane dotyczą,
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.2 PROCEDURA ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
Wnioski dotyczące realizacji prawo podmiotów których dane dotyczą można złożyć drogą e-mail
na adres: biuro@kancelariabialoleka.pl lub w formie pisemnej na adres: Kancelaria prawna ul.
Odkryta 53b lok 1U 03-140 Warszawa.
W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby składającej wniosek na podstawie
otrzymanego zgłoszenia, Administrator może zwrócić się do niej o dodatkowe informacje.
Wniosek może być złożony osobiście lub poprzez pełnomocnika.
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Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Administrator sugeruje
posługiwanie się pełnomocnictwem w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
lub poświadczonego przez uprawnionego radcę prawnego lub adwokata. Zachowanie jednej z
wyżej wskazanych form, przyspieszy rozpoznawanie wniosku.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzi na składane wnioski zostały udzielone
w terminie miesiąca od ich wpłynięcia. O konieczności przedłużenia tego terminu Administrator
niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę przekazując przy tym przyczyny opóźnienia.
Odpowiedź udzielana jest na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek
został złożony drogą e-mail lub zgłoszono żądanie przekazania odpowiedzi w formie
elektronicznej.

12 ZMIANY POLITYKI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeby.
Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.
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