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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Podmiot wykorzystujący 
dane osobowe: 

Radca Prawny Mateusz Data 
ul. św. Maksymiliana Kolbe 2, 64-100 Leszno 
NIP 697-211-85-19 
tel. +48 790 540 141 
mail: prawnik@mateuszdata.pl 
 

Zakres udostępniania danych 
osobowych: 

Zlecając świadczenie usług prawnych, w celu ich należytego wykonania 
zobowiązani są Państwo do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących 
stanu faktycznego sprawy (w tym danych osobowych). Dane osobowe będą 
udostępniane w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług 
prawnych podmiotom współpracującym, z zachowaniem tajemnicy 
zawodowej radcy prawnego oraz zasad ochrony danych osobowych. 
 
W ramach świadczonym usług prawnych dane osobowe przetwarzane 
i udostępniane będą w niezbędnym zakresie w toku prowadzonych 
negocjacji, mediacji, postępowań sądowych, postępowań administracyjnych, 
postępowań egzekucyjnych etc. 
 
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym w szczególności do tzw. „profilowania”. 
 

Źródło danych osobowych: Dane osobowe pochodzą od klienta, który zlecając świadczenie usług 
prawnych zobowiązany jest udzielić niezbędnych informacji na temat stanu 
faktycznego (w tym danych osobowych) i tym samych wyraża zgodę na 
przekazanie tych danych. 
 
Dane osobowe pochodzić mogą również z rejestrów prowadzonych na 
podstawie przepisów prawa, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
  

Cel przetwarzania danych 
osobowych: 

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą w ramach świadczenia 
obsługi prawnej, w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia takiej 
obsługi. 
 
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji obowiązków 
księgowych, rachunkowych i podatkowych, w zakresie niezbędnym do 
należytego prowadzenia ksiąg podatkowych i dokonywania rozliczeń 
podatkowych. 
  

Okres przechowywania 
danych osobowych: 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku, 
w którym powstał obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem obsługi 
prawnej i/lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń objętych zleceniem. 
 

Państwa prawa: Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych; sprostowania 
danych osobowych; usunięcia danych osobowych, o ile nie są one już 
niezbędne do należytego świadczenia obsługi prawnej; przenoszenia danych 
osobowych od innego podmiotu; żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, gdy kwestionowana jest ich prawidłowość; wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Obowiązek przekazania 
danych osobowych: 

Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Zlecając świadczenie 
usług prawnych zobowiązani są Państwo do przekazania danych osobowych 
umożliwiających należyte świadczenie obsługi prawnej zgodnie z zasadami 
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etyki zawodowej oraz dokonanie wymaganych rozliczeń podatkowych. 
 

Ogólny opis technicznych 
i organizacyjnych środków 
zabezpieczenia danych 
osobowych: 

Zebrane i przetworzone dane osobowe mogą być przechowywane w formie 
plików na dysku komputera. Komputer zabezpieczony jest hasłem. Dostęp do 
komputera ma wyłącznie radca prawny i osoby ściśle z nim współpracujące. 
Dane osobowe nie są przechowywane w tzw. „chmurze”. 
 
Zebrane i przetworzone dane osobowe mogą być przechowywane w formie 
papierowej w aktach danej sprawy. Akta przechowywane są w siedzibie 
kancelarii w zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp ma wyłącznie 
radca prawny i osoby ściśle z nim współpracujące. 
 
Zebrane i przetworzone dane osobowe mogą być przechowywane w skrzynce 
mailowej radcy prawnego. Skrzynka mailowa zabezpieczona jest hasłem. Do 
skrzynki mailowej radcy prawnego dostęp ma wyłącznie radca prawny. 
 
Sposób przechowywania danych osobowych zależy od sposobu ich 
przekazania przez klienta, wybranego sposobu komunikacji z klientem oraz 
konieczności przetworzenia danych osobowych ze względu na rodzaj 
i charakter prowadzonej sprawy. 
 

Ogólne informacje na temat 
zasad wykonywania zawodu 
radcy prawnego: 

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. 
 
Radca prawny wykonuje swój zawód ze starannością wynikającą z wiedzy 
prawniczej oraz zasad etyki zawodowej, na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Radca 
prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział 
się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. 
 
Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności 
cywilnej. 
 

 Leszno, dnia 4 czerwca 2018 r. 
 

 


