Polityka ochrony danych osobowych
HAUSZYLD I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” („Polityka”) ma za zadanie
stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych u Administratora danych
osobowych, którym jest Hauszyld i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z
siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000477108, NIP 7010394659 („Administrator” lub „Kancelaria”).
2. Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 ochrony danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
3. Celem Polityki jest zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię przed
wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub
nieświadomymi, a także określenie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania i
zarządzania.
4. Odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie Polityki są Partnerzy Kancelarii, wpisani w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako osoby upoważnione do reprezentowania Kancelarii.
I.
SKRÓTY I DEFINICJE:
I.1. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
I.2. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
I.3. Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w
celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej.
I.4. Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków
skazujących i naruszeń prawa.
I.5. Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą.
I.6. Podmiot przetwarzający/Procesor oznacza organizacje lub osobę, której Administrator
powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna Księgowość).
I.7. Użytkownik – osoba korzystającą z witryny: http://hplegal.pl/.
I.8. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowania przetwarzania danych osobowych,
która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy
tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
I.9. Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

II.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII – ZASADY OGÓLNE
(I)
Filary ochrony danych osobowych obowiązujące u Administratora:
Bezpieczeństwo – Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,
podejmując stale działania w tym zakresie.
Legalność - Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarzanie danych zgodnie z
prawem.
Prawa jednostki – Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie
swoich praw i prawa te realizuje.
Rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej
chwili móc wykazać zgodność.
(II)
Zasady ochrony danych obowiązujące u Administratora:
rzetelności - rzetelnie i uczciwie,
legalizmu - w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,
transparentności - sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
minimalizacji - w konkretnych celach i nie „na zapas”,
adekwatności - nie więcej niż potrzeba,
prawidłowości - z dbałością o prawidłowość danych,
czasowości - nie dłużej niż jest to potrzebne,
bezpieczeństwa - zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

III.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.

III.1.
Rejestr stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę
mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizacje
fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli
zasady rozliczalności.
III.2.
Administrator prowadzi Rejestr, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki
wykorzystuje dane osobowe.
III.3.
W Rejestrze Administrator odnotowuje co najmniej:
a) nazwę czynności,
b) cel przetwarzania,
c) opis kategorii osób,
d) opis kategorii danych,
e) podstawę prawną przetwarzania wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnianego
interesu Administratora, jeśli podstawa jest uzasadniony interes,
f) sposób zbierania danych,
g) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
h) informacje o przekazywaniu poza EU/EOG;
i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
IV.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE NA GRUNCIE RODO
IV.1.
Realizacja praw
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub też chcesz uzyskać informacje o Twoich
Danych osobowych, które gromadzimy skontaktuj się z nami pod adresem:
kancelaria@hplegal.pl.
IV.2.
Dobrowolność podania danych oraz czas ich przetwarzania
IV.2.1. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże
co do zasady odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić
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Kancelarii z Tobą kontakt, a co za tym idzie niemożliwym może być świadczenie usług na
Twoją rzecz.
IV.2.2. Co prawda Kancelaria w obecnej chwili nie prowadzi działalności na tym polu ale w razie jej
podjęcia informujemy, iż przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez
zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych
informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.
IV.2.3. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie
uzasadnionych interesów Kancelarii, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych
z umową zawartą z Kancelarią lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu w razie przetwarzania
danych w celach marketingowych.
IV.3.
Dostęp do danych
Na żądanie osoby dotyczące dostępu do danych Kancelaria informuje, czy przetwarza jej dane
oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada
obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych
jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.
IV.4.
Kopie danych
Na żądanie Administrator wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt
wydania pierwszej kopii danych. Administrator wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych,
zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest
na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
IV.5.
Sprostowanie danych
Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator
ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże
nieprawidłowość danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych
Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
IV.6.
Uzupełnienie danych
Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, ma też prawo odmówić
uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.
Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że
będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez niego procedur (np. co do pozyskiwania
takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
IV.7.
Usunięcie danych.
Na żądanie Osoby Administrator usuwa dane, gdy:
IV.7.1. dane nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane;
IV.7.2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
IV.7.3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych;
IV.7.4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
IV.7.5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;
IV.8.
Ograniczenie przetwarzania
W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie
przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba
że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator
dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
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IV.8.1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich
prawidłowość;
IV.8.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
IV.8.3. nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
IV.8.4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie
uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
IV.9.
Przenoszenie danych.
IV.9.1. Na żądanie osoby, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli
jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w
celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej.
IV.10.
Sprzeciw w szczególnej sytuacji.
IV.10.1. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem
przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o
uzasadniony interes lub o powierzone zadanie w interesie publicznym, Administrator
uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy
do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, prawa i wolności osoby zgładzającej
sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia, a także obrony roszczeń.
IV.11.
Podmioty, które mogą przetwarzać Twoje dane oraz obszar przetwarzania
IV.11.1. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Kancelarię wyłącznie prawnikom, na
których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, a którzy zastępują adwokata
lub radcę prawnego Kancelarii w ramach prowadzonej przez nich sprawy lub
pracownikom/zleceniobiorcom/współpracownikom Kancelarii, którzy posiadają stosowne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i ponoszą odpowiedzialność za
naruszenie zasad przetwarzania. Dostęp do Twoich danych mogą posiadać także osoby, które
prowadzą obsługę informatyczną Kancelarii oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy
wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Podkreślamy, że nie
przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z
wyjątkiem sytuacji gdy Pani/Pana sprawa wymaga takich działań
V.
Pliki „cookies”
V.1.Witryna http://hplegal.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, są one zapisywane na
dysku urządzenia użytkownika końcowego w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania
serwisu do preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu
końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień
przeglądarki internetowej, może jednak spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych
funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia
blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
V.2.Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu
(w schowku przeglądarki), na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookies. Zazwyczaj pliki
cookies są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki
nim można się zalogować np. do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim,
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jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co nie leży w ich
zainteresowaniu.
V.3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator http://hplegal.pl/
V.4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
V.4.1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych,
V.4.2. rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej,
dostosowanej do indywidualnych potrzeb,
V.4.3. tworzenia statystyk.
5.4.W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session
cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" to pliki tymczasowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe" pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5.5.W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
5.5.1. „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu,
5.5.2.
„wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
5.5.3. „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
5.5.4. „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
5.6.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
5.7.Informacje zbierane i generowane przez cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
5.8.W wyniku wykorzystywania cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.
Cookies używane przez Kancelarię są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer
Użytkownika.
VI.
Zakres i cele przetwarzanych Danych osobowych
VI.1.
Kancelaria zbiera i przetwarza Dane osobowe:
VI.1.1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię,
w tym: w celu świadczenia usług, działalności Kancelarii, a także w celach analitycznych,
statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego
z witryną http://hplegal.pl/, dodatkowo dane mogą zbierane być w celach marketingowych,
VI.1.2. w celu wykonywania umów zawartych z klientami oraz innymi podmiotami
współpracującymi z Kancelarią,
VI.1.3. w celach rekrutacyjnych,
VI.1.4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii.
VII.
Zmiany Polityki.
VII.1.
Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości będą publikowane na stronie witrynie
http://hplegal.pl/ i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności,
o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window).
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