OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka i Syndyka Ewelina
Pernet – Szóstak, z siedzibą w Poznaniu (60 – 848), przy ul. Poznańskiej 3/4.
REGON 301431359
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych w związku z realizacją usługi – obsługi prawnej, udzielenia porady, czynności
związanych z prowadzoną sprawą, czynności dotyczących postępowania upadłościowego,
realizacji obowiązków administratora jako pracodawcy lub zleceniodawcy:
1. Przedstawicielem Administratora jest adwokat Ewelina Pernet – Szóstak
(adwokat@pernet.com.pl)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji umowy, udzielenia porady, zlecenia
obsługi prawnej, wykonania postanowienia sądu, przetwarzanie jest realizowane na
podstawie RODO oraz przepisów odrębnych, w tym ustawy Prawo o adwokaturze.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy odrębne
– prawo o adwokaturze, prawomocnego zakończenia sprawy, bądź przez okres lat 5,
zgodnie z przepisami podatkowymi. W przypadku dokumentacji stanowiącej
dokumentację pracowniczą okres przechowywania wynika z przepisów odrębnych.
4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą
trwale usunięte z wszelkich nośników, a dokumentacja przechowywana w formie
papierowej zostanie zniszczona.
5. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zlecenia, w tym zainicjowania
postępowania sądowego. Podanie danych w postępowaniach upadłościowych wynika
z przepisów odrębnych, w tym z ustawy Prawo upadłościowe.
6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji zlecenia innym
odbiorcom, w tym: biuru rachunkowemu, innym kancelariom, podmiotom
kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych o ile jest to możliwe przy
wykorzystaniu środków technicznych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody,
przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej.

