POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
USŁUGI KONSULTACJI PRAWNEJ ON-LINE

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych
osobowych osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, która na mocy ustawy posiada zdolność prawną,
korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu kancelaria.zagata.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Zagata, prowadząca działalność
gospodarczą polegającą na prowadzeniu Serwisu kancelaria.zagata.pl pod nazwą
„Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zagata”, zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ul. Zygmunta Noskowskiego
2/2, 61-704 Poznań, NIP: 5941564105, REGON: 368029843.
3. Dane osobowe Usługobiorcy i Użytkownika są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem 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), zwanego dalej RODO
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
4. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

§2
Kategorie przetwarzanych danych
1. Administrator w celu dostarczenia użytkownikowi Serwisu usługi konsultacji prawnej
on-line przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu,
nazwę.
2. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do trzeciej strony, chyba że wymaga
tego prawo.
§3
Cel przetwarzania danych osobowych
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikowi korzystania
z Serwisu kancelaria.zagata.pl oraz dostarczenia mu usługi konsultacji prawnej on-line.
2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla realizacji celu zgodnego z prawem
(tj. wystawianie dokumentów księgowych, cele statystyczne, realizacja płatności,
rozpatrywanie reklamacji).
3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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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 [zwane w niniejszej
Polityce Prywatności RODO], tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce, w jednej
najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych serwerowni. Dostęp do danych
osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, a same dane są zabezpieczone
zgodnie z wymogami polskiego prawa.

§5
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa
trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do
organizacji międzynarodowej.
§6
Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres obowiązywania
Umowy oraz przez okres niezbędny do dokonania rozliczenia wynikający z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.

§7
Prawa Użytkownika Serwisu
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które
Użytkownik się zwróci, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich
danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały
zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo
obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
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3. Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, z tym
zastrzeżeniem, że z prawa tego może korzystać w przypadkach określonych w RODO.
4. Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie
danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w
szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w RODO.
6. Użytkownik Serwisu ma prawo do przenoszenia danych. W związku z tym Użytkownik
ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
bez przeszkód ze strony Administratora.
7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których
zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO.
8. Organem nadzorczym, o którym mowa powyżej właściwym dla terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Żądania wymienione w niniejszym paragrafie należy zgłaszać w formie elektronicznej
na adres adwokat@zagata.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora, tj. ul.
Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań.
§8
Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu
1. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
§9
Przetwarzanie danych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane
1. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych Użytkowników w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

§ 10
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej
realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych
będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
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§ 11
Informacje przechowywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies)
1. Serwis zapisuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika, wykorzystując
pliki cookies do celów statystycznych (Google Analytics) oraz zapewnienia pełnej
funkcjonalności usług.
2. Pliki „cookies” są to dane informatyczne zawarte w plikach tekstowych, które są
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, a przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. Dzięki plikom „cookies” urządzenie użytkownika
zostaje rozpoznane, a strona internetowa jest wyświetlana tak aby dostosować się
do jego indywidualnych preferencji.
3. Domyślnie przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą
zmienić ustawienia przechowywania plików „cookies” w swojej przeglądarce
internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować
automatyczną obsługę plików „cookies” lub też informować użytkownika o ich
każdorazowym przesłaniu na jego urządzenie.
4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one
zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwi przechowywanie
informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwanie dostęp do tych
informacji.
5. Wyłączenie obsługi plików „cookies” spowoduje przerwanie dostarczania usługi w
Serwisie.
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