
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 
[RODO], informuję że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Czeszejko-Sochacki, prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Czeszejko-
Sochacki, ul. Nowogrodzka 62C lok. 47, 02-002 Warszawa, e-mail: biuro@czeszejko.pl, tel.: 
(22) 406 55 00 REGON: 011082765, NIP: 526-002-57-61 [Administrator]. 

2.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO, z 
uwzględnieniem dyspozycji art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, w celu 
zapewnienia Kancelarii możliwości świadczenia usług prawnych (m.in.: doradztwa, 
reprezentacji we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania 
projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych, doradztwa w zakresie certyfikacji, usług 
powiernictwa i sądownictwa polubownego). 

3.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii 
usługi oraz podwykonawcy Kancelarii w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
Kancelarii na podstawie oddzielnych umów, w szczególności: adwokaci, radcowie prawni, 
notariusze, komornicy, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa (sądy, prokuratura i organy państwowe, podmioty świadczące na rzecz Kancelarii 
usługi: płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, drukarskie, archiwizacji i 
niszczenia dokumentów, a także pocztowe, kurierskie, informatyczne oraz inne podmioty 
świadczące usługi prawne samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania 
danych, 

4.  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych: imiona i nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji, oraz 
inne dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem 
w związku ze świadczonymi usługami prawnymi, a także uzyskane od innych osób w trakcie 
realizacji umowy. 

5.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania. W 
każdym jednak przypadku, dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą 
przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego 
rodzaju informacji. 

6.  Przysługuje Państwu prawo: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,      
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,      
przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. 

 


