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Klauzula informacyjna dla Klientów korzystających z pomocy prawnej 

świadczonej przez Kancelarię Prawną Adwokat Konrad Wesołowski    

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) poniżej 

przedstawiam podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w związku ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarię Prawną Adwokat Konrad Wesołowski    

Informuję, że:   

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej AD) jest Konrad Wesołowski prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą: Kancelaria Prawna Adwokat Konrad Wesołowski ul. Kreczmera 4/4, 35-065 Rzeszów , filia 

Zagrody 9, 36-130 Raniżów. Kontakt z AD możliwy jest: pisemnie na adres Kancelarii, telefonicznie pod numerem 

telefonu: +48 886 442 452 lub mailowo na adres: kancelaria@adwokatwesolowski.pl 

Il. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach    

a) zawarcia i wykonania przez AD umowy (pisemnej, ustnej, a w tym zawartej w związku z udzieleniem 

pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony) o świadczenie pomocy prawnej (między innymi w celu: 

przygotowania dokumentu umowy o świadczenie pomocy prawnej, ustalenia stanu faktycznego sprawy, 

udzielenia porady prawnej, przygotowania opinii prawnej, przygotowania pism procesowych, 

reprezentowania w postępowaniu sądowym, administracyjnym, sądowo — administracyjnym, podatkowym, 

w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń, sformułowania pisma 

przedprocesowego, wezwania do zapłaty itp.) — podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO — chodzi o przypadek gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.   

W/w artykuł RODO jest także podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana w przypadku 

udzielenia przez Panią/Pana AD upoważnienia do działania w imieniu osoby trzeciej (pozbawionej wolności). 

Przetwarzanie danych osoby pozbawionej wolności odbywa się natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO — 

chodzi o przypadek, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej. W tym przypadku podstawa ta ma zastosowanie do czasu uzyskania upoważnienia przez AD 

bezpośrednio od tej osoby lub wypowiedzenia przez tę osobę upoważnienia udzielonego AD przez osobę trzecią).   

b) wykonania przez AD obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów 

podatkowych i rachunkowych (między innymi w celu: wystawiania faktur, prowadzenia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów, ewidencji sprzedaży VAT, sporządzania deklaracji podatkowych, oraz sporządzania 

jednolitych plików kontrolnych itp.) — podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO — chodzi o przypadek, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze.   

W/w artykuł RODO jest także podstawą do przetwarzania danych osób, dla których AD zostaje wyznaczony przez 

Sąd/Prokuraturę lub inny uprawniony organ do pełnienia funkcji pełnomocnika „z urzędu”/obrońcy „z urzędu” lub 

kuratora.   

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń związanych z zawartą przez Panią/Pana z AD 

umową o świadczenie pomocy prawnej — podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO — chodzi o przypadek gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą, jest dzieckiem.   

d) Sporządzenia dla Pani/Pana wniosku o upadłość i ewentualną pomoc prawną w trakcie całego postępowania 

upadłościowego – jeżeli takie zlecenie z Pani/Pana strony otrzymała Kancelaria   
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e) Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem komunikacji 

elektronicznej np. mailowej   

 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane 

ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej tej osoby), będą przetwarzane przez AD:   

a. wyłącznie gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania 

wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO); lub   

b. gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c  

RODO).   

  

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń „prawa lub powiązanych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 RODO odbywa się pod nadzorem Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Rzeszowie.   

III. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z 

umowy/oświadczenia o świadczenie pomocy prawnej/współpracy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania tych danych wynikającego z przepisów prawa.   

IV. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AD na podstawie 

umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego. Jest tu mowa o: biurze rachunkowym, firmie hostingowej. 

W ramach świadczenia pomocy prawnej AD może udostępniać Pani/Pana dane osobowe do: sądów, jednostek 

organizacyjnych Prokuratury, Policji, komornikowi, organów administracji publicznej, mediatorów, adwokatów, 

aplikantów adwokackich, radców prawnych i aplikantów radcowskich (w przypadku wykonywania zastępstwa AD 

przez te osoby — na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego/upoważnienia do zastępowania adwokata) oraz 

innych podmiotów publicznych i prywatnych — jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o 

świadczenie pomocy prawnej.   

V. Pani/Pana dane, co do zasady nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem  

Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej 

(np. skierowanie pisma adwokackiego do podmiotu mającego siedzibę poza tym obszarem).   

VI. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:   

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);   

b) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;   

c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (w przypadku, kiedy zauważy Pani/Pan, że są one 

nieprawidłowe, niekompletne);   

d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);   

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;   

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację   

— w przypadkach kiedy AD przetwarza Pani/Pana dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;   



Konrad Wesołowski 
adwokat   

 

 

Kancelaria Prawna Adwokat Konrad Wesołowski 
ul. Zagrody 9, 36-130 Raniżów 

ul. Kreczmera 4/4, 35-065 Rzeszów 
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 19 1090 2590 0000 0001 3731 3534 

KOM: 886-442-452 

  

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (do innego Administratora Danych; dotyczy 

to wyłącznie danych, które AD przetwarza na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie 

Pani/Pana zgody).   

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów 

prawa, a w związku z faktem, że AD jest adwokatem, z uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania zawodu 

adwokata. To z którego z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej 

wykorzystywania przez AD Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw proszę 

skontaktować się z AD.   

VII. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, 

że przetwarzanie przez AD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.   

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z umową o świadczenie pomocy prawnej jest 

dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy.   

VIII. Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie 

pomocy prawnej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany    

  

  

  

Z poważaniem  

Adw. Konrad Wesołowski   


