Polityka Prywatności
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała
Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Warszawie (dalej w skrócie: GDBD); ul. Wspólna
47/49 p. VII; 00-684 Warszawa; KRS 0000352036; tel. 22 629-18-20, 22 629 18-21, 22 502-34-96,
e-mail: sekretariat@gdbd.pl
Jak można skontaktować się z Administratorem - GDBD w sprawach dotyczących Państwa danych
osobowych
Z Administratorem można skontaktować się:
w formie pisemnej – na adres: ul. Wspólna 47/49 p. VII; 00-684 Warszawa
mailowo − na adres e-mail:daneosobowe@gdbd.pl
telefonicznie – pod numerami: 22 629-18-20, 22 629 18-21, 22 502-34-96
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną przez GDBD
działalnością polegającą na świadczeniu pomocy prawnej. Jeżeli korzystają Państwo z Formularza
Kontaktowego na naszych stronach www bądź z naszych usług, dobrowolnie przekazują nam
Państwo swoje dane osobowe. GDBD jako Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe
zgodnie z RODO oraz zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy zawodowej radców prawnych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia przez GDBD usług prawnych oraz w
związku z ich świadczeniem, tj.:
✔ świadczenie pomocy prawnej zgodnie z art. 6 ustawy o radcach prawnych, w tym

występowania w Państwa imieniu przed sądami i urzędami, udzielania porad prawnych oraz
sporządzania opinii prawnych
✔ prowadzenie szkoleń
✔ archiwizacji danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej
✔ w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w

tym prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej;
✔ w związku z procesami rekrutacji
✔ realizacji prawnie uzasadnionych interesów GDBD

W zależności od celu, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane, podstawą prawną do ich
przetwarzania jest:
w przypadku wykonywania umowy zawartej pomiędzy Państwem a GDBD, lub podjęcia
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym również przekazania przez
GDBD Państwa danych osobowych podczas rozmów telefonicznych bądź przesłania pocztą

elektroniczną i za pośrednictwem Formularza Kontaktowego przed przyjęciem zlecenia i w
procesie rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GDBD w zakresie realizacji
obowiązków księgowo-podatkowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w przypadku uzyskania Państwa danych osobowych podczas kontaktów biznesowych (np.
spotkań, wymiany wizytówek) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – tj. w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów GDBD - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czas przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których
dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora. Administrator będzie mógł przechowywać Państw dane
osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przechowywania danych
osobowych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat.
Kategorie odbiorców
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem
– są to podmioty, z których usług Administrator korzysta w prowadzeniu działalności np. dostawca
usług IT, firma księgowa.
Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków
ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie
GDBD nie przetwarza Państwa danych automatycznie ani też nie prowadzi żadnego profilowania.
Przysługuje Państwu prawo:
●

dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (z
ograniczeniami wynikającymi z art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania;

●

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;

●

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

W celu skorzystania z uprawnień prosimy skontaktować się z Administratorem.
Pliki cookies
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (np. komputerze, tablecie,
smartphonie) i przeznaczone są do korzystania z serwisu.
Cookies nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na ich
działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
Jakiego rodzaju pliki cookies są używane w serwisie?
W ramach serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
●

„niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej,
umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu. Tych plików cookies nie
można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Użytkownik może jednak
ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy
strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych

●

„analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób
wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych
stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej
witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy
dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć,
jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki
cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi
zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy
wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej
działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne

●

„funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z naszej witryny
w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze
wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie
udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać
prawidłowo.

Podstawa wykorzystywania plików cookies
Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje wyrażona poprzez
odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej,

zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do
przeglądania treści w serwisie.
Po co Administrator korzysta z plików cookies?
Podstawowym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie serwisem
oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do
prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w
plikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających
sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkowników serwisu.
Z jakich narzędzi korzysta Administrator?
Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania
funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z serwisu.
Jak zmienić ustawienia plików cookies?
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. W każdym czasie można
cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies
oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Można w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w
swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika
przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta. W takim przypadku może nastąpić
ograniczenie dostępu do niektórych treści na stronie, a także całkowite zablokowanie poprawnego
wyświetlanie serwisu.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych
przeglądarkach internetowych znajdują się tutaj:
w przeglądarce Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox ™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
w przeglądarce Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
w przeglądarce Opera ™
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
w przeglądarce Safari™
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń
mobilnych znajdują się na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów
mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry). Użytkownik może
także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez naszych zewnętrznych
dostawców:
Google Analytics Opt – out
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
Informacje dodatkowe
Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je
wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

