
       

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Drogi Kliencie, 

W związku z kontaktem telefonicznym lub mailowym z Kancelarią realizując obowiązek 
informacyjny, o którym mowa w art.13 Rodo poniżej przekazujemy następujące informacje.  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Daria Rychlik, ul. 
Białoskórnicza 15-16, 54-134 Wrocław, kontakt: adw. Daria Rychlik e-mail: 
d.rychlik@kancelariaattorney.pl.  
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art.6 ust.1a RODO tj. Pana/Pani zgody. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) umożliwienia nam kontaktu z Państwem w sprawie szczegółów świadczenia usług prawnych; 
b) świadczenia usług prawnych, w tym usług E-Kancelarii.  

4. Pan/Pani dane osobowe mogą być udostępniane takim kategoriom odbiorców jak podmioty 
świadczące usługi księgowe, dostawcy usług IT, hostingowych i pocztowych. 
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji celów wymienionych w 
pkt.3. 
6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do 
udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Ponadto ma Pani/Pan również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu 
skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany 
powyżej.  
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
8. Pana/Pani dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczonych usług i przewidziany w 
przepisach podatkowych powszechnie obowiązujących. 
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Państwem i 
świadczenia usług prawnych. W przeciwnym wypadku Administrator nie będzie mógł skontaktować 
się z Panią/Panem.  

INFORMATION CLAUSULE 

According to art. 13 par. 1 General Data Protection Regulation (GDPR) The Attoreny Daria 
Rychlik Law Office informs that: 

1.The administrator of your personal data is The Attoreny Daria Rychlik Law Office, address: 
Białoskórnicza15-16 Street, Wroclaw, Poland. Contact attorney Daria Rychlik e-mail: 
d.rychlik@kancelariaattorney.pl. 
2.We process your personal data due to based on art. 6 par. 1 lit. b of the Regulation.  
3.Your personal data may be processed for the purpose contact us with you and give you legal 
advice or help to art. 6 par. 1 lit. a of the Regulation, to which you can always object. 



4.The recipient of your personal data will be postal operators, hosting and IT company and tax 
company.  
5.Your personal data will not be transferred to a third country / international organization 
6.Your personal data will be stored for the provision service, unless the longer period of data 
storage results from the law.  
7.You have the right to access your personal data, the right to request correction, deletion or 
limitation of processing of such data and the right to transfer data. 
8.For reasons related to your special situation, you have the right to object to the processing of 
your data, without giving any reason. 
9.You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data 
Protection when you feel that the processing of your personal data is contrary to the law. 
10.Providing your personal data is required to contact us with you and the service provision. 
Providing the data is voluntary, but the consequence of not providing personal data will be the 
inability to provide service and contact with you. 
11.Your data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling. 
 


