
Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Żaneta Kiełbaska prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adwokat Żaneta Kiełbaska (dalej „ŻK”) z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30 lokal LU2. Dane osobowe są przetwarzane przez 
ŻK na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. ŻK 
zachowuje dane osobowe w poufności. ŻK zabezpiecza dane osobowe przed niepowołanym 
dostępem osób trzecich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także na 
zasadach określonych w ustawie o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 
124) . ŻK zbiera oraz przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej działalności na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz lit. c) RODO w celu prowadzenia rekrutacji, art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO w celu wykonywania umów zawieranych przez ŻK z Klientami, w zakresie 
współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ŻK, art. 6 ust. 1 lit c) RODO w 
zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ŻK, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w 
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŻK 
(administrator danych) oraz w celach statystycznych,  analitycznych, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną zkkancelaria.com.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu 
prawo dostępu do swoich danych i do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych lub do ich usunięcia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W 
przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez ŻK, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy ŻK, 
a także zewnętrzni dostawcy usług.

Wszelkie zmiany wprowadzane przez ŻK do Polityki Prywatności w przyszłości będą 
publikowane w witrynie zkkancelaria.com.pl. Zmiany takie będą obowiązywać wyłącznie na 
przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu przez Państwa zmodyfikowanej polityki 
prywatności.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych przez 
ŻK prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@zkkancelaria.com.pl.
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