POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(dalej jako „Polityka”)

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób
Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P. Szmolke sp.k. (dalej jako: „V4 Legal” lub „Kancelaria”)
przetwarza Twoje dane osobowe podczas świadczenie usług prawnych.
Nasza Kancelaria zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich zasad, procedur i systemu ochrony
danych osobowych oraz ich ulepszania. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych,
zobowiązujemy się do zdobywania i stosowania najnowszej wiedzy w praktyce. Jednocześnie jesteśmy
zaangażowani w budowanie kultury korporacyjnej w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
w celu zwiększenia ogólnej świadomości, w szczególności w zakresie świadczenia usług prawnych na
rzecz naszych klientów.
Nasza Kancelaria działa w odniesieniu do ochrony danych osobowych w taki sam sposób, jak w każdej
innej dziedzinie swojej działalności, tj. profesjonalnie, uczciwie, sumiennie i konsekwentnie, w interesie
i na korzyść naszych klientów oraz innych osób, których dane dotyczą.
Podczas przetwarzania danych osobowych nasza Kancelaria podlega przede wszystkim Rozporządzeniu
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 (zwane dalej „RODO”), przepisom ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Kodeksowi
Etyki Radcy Prawnego, ustawie z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze, Kodeksowi Etyki
Adwokackiej i innym odpowiednim przepisom.
Pracownicy naszej Kancelarii oraz inne osoby współpracujące z nami są zobowiązani do zachowania
w tajemnicy wszelkich faktów, o których dowiedzieli się w trakcie naszej współpracy lub w trakcie
świadczenia innych usług związanych ze świadczeniem usług prawnych. Wszelkie informacje
bezpośrednio lub pośrednio dotyczące naszych klientów, w tym wszelkie informacje poufne lub
wrażliwe, uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię, podlegają
obowiązkowi zachowania poufności i tajemnicy zawodowej.

1.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

1.1.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, które możemy wykorzystać do Twojej identyfikacji,
bezpośrednio lub pośrednio. Danymi osobowymi mogą być na przykład imię i nazwisko, zdjęcie
lub adres IP.

1.2.

RODO wyróżnia także szczególną kategorię danych osobowych, które określa się jako „dane
wrażliwe” i objęte są one szczególną ochroną. Danymi wrażliwymi są dane ujawniające
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne
i biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

2.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

2.1

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal
P. Szmolke sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Bałuckiego 1a/4, 30-318 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000473515,
NIP 6793094529, REGON 122928816.

2.2

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj
się z nami telefonicznie pod numerem: +48 12 376 47 45, e-mailem na adres: info@v4legal.pl
lub pocztą na adres siedziby Kancelarii: ul. Bałuckiego 1a/1, 30-318 Kraków.

3.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

3.1

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3.2

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszą Kancelarię może okazać się niezbędne,
w szczególności w celu:
1)
świadczenia usług prawnych i zapewnienia pomocy prawnej;
2)
wykonania wszelkich ustawowych, zawodowych i umownych zobowiązań;
3)
ochrony uzasadnionych interesów Twoich, innych naszych klientów, naszej Kancelarii
i innych osób współpracujących lub powiązanych z Kancelarią;
4)
przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Kancelarii, jeśli skierowałeś do nas swoją aplikację.
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4.

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE NASZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Cele dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe mogą być różne, w szczególności w zależności od
tego jakie Twoje dane osobowe posiadamy oraz na jakiej podstawie je posiadamy, na przykład czy
jesteś naszym klientem, kontrahentem, osobą, której dane otrzymaliśmy od naszego klienta w związku
z prowadzoną sprawą, czy kandydatem do pracy w Kancelarii, itd.
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w
następujących celach:
w celu świadczenia usług prawnych
i zapewnienia pomocy prawnej lub podjęcia
działań
przed
zawarciem
umowy
o świadczenie usług prawnych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na
podstawie:
Podstawą przetwarzania danych osobowych
w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W celu świadczenia pomocy prawnej możemy
przetwarzać nie tylko dane osobowe naszych
klientów, lecz również osób trzecich, np.
przeciwnej
strony
postępowania,
innych
uczestników
postępowania,
sprawców
przestępstwa, świadków itp. W takim przypadku
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

w
celu
świadczenia
innych
usług, Podstawą przetwarzania danych osobowych
niezwiązanych ze świadczeniem pomocy w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj.
prawnej
przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy
w celach odpowiedzi na przesłane zapytania Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest
i prowadzenia w związku z tym dalszej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione
korespondencji mailowej
interesy Kancelarii, polegające na możliwości
bieżącego kontaktu z osobami kierującymi
zapytania zarówno na adres: info@v4legal.pl, jak
i na
indywidualne
adresy
e-mail’owe
poszczególnych pracowników Kancelarii.
Jeśli korespondencja będzie dotyczyła procesu
akceptacji oferty i zawierania umowy dane
osobowe będą przetwarzane w tym celu,
a podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit b
RODO
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w celach wymaganych przez obowiązujące
przepisy (np. sporządzania dokumentacji
kadrowej, dokumentacji księgowej, w tym
podatkowej, dokumentacji do ubezpieczeń
społecznych, w celu dokumentowania
realizowanych usług, należytej identyfikacji
reprezentowanego podmiotu, itp.)

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie
niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust. 1
lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze lub art. 9 ust. 2 lit. b
RODO, tj. wypełnienie obowiązków i wykonywanie
szczególnych praw przez Administratora lub
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej
do celów dotyczących uzasadnionych Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest
interesów naszej Kancelarii, takich jak art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione
zarządzanie
ryzykiem
oraz
kontrolą interesy Kancelarii
wewnętrzną, wewnętrzne raportowanie oraz
ocena i optymalizacja jakości realizowanych
usług,
obrona
przed
ewentualnymi
roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych
roszczeń
dla celów marketingowych
Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda
na przetwarzanie danych
w celach związanych z rekrutacją kandydatów Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest
do pracy, jeśli skierowałeś do nas swoją art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie
aplikację
obowiązków
prawnych
ciążących
na
Administratorze wynikających z przepisów prawa,
w szczególności w zakresie danych, o których
mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy, a mianowicie:
imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane
kontaktowe,
wykształcenie,
kwalifikacje
zawodowe,
przebieg
dotychczasowego
zatrudnienia.
Jeżeli kandydat wskazuje inne dane niż określone
w art. 221 § 1 kodeksu pracy, poprzez ich
wskazanie w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłanie do
Kancelarii
podstawą
przetwarzania
jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda
na przetwarzanie danych.
w celu stworzenia bazy danych osób Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest
aplikujących o pracę i wykorzystywania jej do art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda
przyszłych rekrutacji
na przetwarzanie danych. W tym celu dane
przetwarzamy przez okres trzech lat od momentu
udzielenia zgody na przetwarzanie danych lub do
momentu jej odwołania
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5.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

5.1

Udostępniamy dane osobowe naszych klientów tylko w niezbędnym zakresie w celu świadczenia
usług prawnych i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Możliwymi
odbiorcami Twoich danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Kancelarii, inne spółki
należące do grupy V4 (powiązane z Kancelarią osobowo lub kapitałowo), dostawcy
oprogramowania lub technicznego wsparcia naszej Kancelarii, w tym usług informatycznych,
włącznie z ich personelem. Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe powyższym odbiorcom,
udostępnimy Ci ich listę na Twoje żądanie. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
Kancelarii są zobowiązane do zachowania poufności i są osobami uprawnionymi do działania
w naszym imieniu.

5.2

Mimo, że mamy ograniczony obowiązek przekazywania Twoich danych osobowych organom
publicznym ze względu na nasz obowiązek zachowania tajemnicy, jesteśmy zobowiązani do
zapobiegania przestępstwom, a także mamy obowiązek zgłaszania informacji dotyczących
prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

5.3

Nasza Kancelaria jest częścią międzynarodowej grupy kancelarii V4 Legal, które działają na
Słowacji, w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe i informacje
o kancelariach można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale "Kontakt". Wspomniane
kancelarie zawarły porozumienie o współdziałaniu administratorów, aby zapewnić legalne
i przejrzyste przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wspólne przetwarzanie danych
osobowych opiera się na uzasadnionym interesie wyżej wymienionych kancelarii i jest
uzasadnione możliwością zapewniania klientom usług prawnych przez wysoko
wykwalifikowanych, międzynarodowych zespołów prawników, przy jednoczesnym zwiększeniu
poziomu Twojego bezpieczeństwa. Korzystamy również z międzynarodowej sieci kancelarii, aby
chronić Twoje dane osobowe, na przykład poprzez tworzenie kopii zapasowych na wspólnych
serwerach. Wspomniane kancelarie starannie i dokładnie oceniły wpływ wspólnego
przetwarzania danych osobowych na Twoje interesy oraz podstawowe prawa i zmodyfikowały
swoje obowiązki tak, aby nie narażać klientów na zwiększone ryzyko lub dyskomfort w wyniku
wspólnego przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji dla Ciebie, jako osoby, której
dane osobowe są przetwarzane przez wyżej wymienione kancelarie nic się nie zmienia,
ponieważ Twoje prawa i wszystkie nasze obowiązki z niniejszego opracowania są ważne i
zagwarantowane również w takich przypadkach.

6.

DO JAKICH PAŃSTW PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

6.1

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Używamy bezpiecznych usług
w chmurze od usługodawcy, którego serwery znajdują się na terenie UE.
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7.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

7.1.

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak są niezbędne do celów, do których są
przetwarzane lub do czasu, kiedy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo, szczególnie
w przypadkach dotyczących księgowości lub prawa pracy lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli na
jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych.

7.2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem dla Klienta usług
przez Kancelarię, zgodnie z Ustawą o Radcach Prawnych, dane osobowe przechowujemy przez
okres 10 (dziesięciu) lat liczonych od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie,
w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, dane osobowe ulegają usunięciu.

8.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

8.1.

Jeśli jesteś klientem naszej Kancelarii, zazwyczaj uzyskujemy dane osobowe bezpośrednio od
Ciebie. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale może okazać się konieczne do
realizacji celu przetwarzania danych. W zależności od konkretnego przypadku, odmowa
udostępnienia nam danych osobowych może mieć istotny wpływ na naszą możliwość
zapewnienia wysokiej jakości porad prawnych oraz, w wyjątkowych przypadkach, na nasz
obowiązek lub możliwość świadczenia usług prawnych. Dane osobowe dotyczące naszych
klientów możemy również uzyskać z publicznie dostępnych źródeł, od organów władzy
publicznej lub od innych osób.

8.2.

Jeśli nie jesteś klientem naszej Kancelarii, informujemy, że często uzyskujemy dane osobowe od
naszych klientów, bądź z innych legalnych źródeł, na przykład od organów władzy publicznej,
publicznych rejestrów, w związku z prowadzeniem spraw klientów. W tym wypadku możemy
również uzyskać dane osobowe bez Twojej zgody na podstawie naszych uprawnień
i obowiązków wykonywania czynności zgodnie z ustawą o radcach prawnych lub ustawą prawo
o adwokaturze. Jeśli uzyskujemy Twoje dane w związku z prowadzeniem spraw klientów, to
informacje te muszą pozostać poufne w związku z tajemnicą zawodową jaka nas obowiązuje i w
takim przypadku nie jesteśmy zobligowani do spełnienia wobec Ciebie obowiązku
informacyjnego.

8.3.

Jeżeli jesteś pracownikiem Kancelarii lub podmiotu współpracującego, najprawdopodobniej
dostarczyłeś nam bezpośrednio wszystkie lub większość danych osobowych, które
przetwarzamy. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych informujemy Cię przy ich
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pozyskiwaniu, w szczególności przy nawiązywaniu stosunku pracy lub współpracy na innej
podstawie prawnej oraz jeśli to konieczne w późniejszym czasie.
8.4.

Kancelaria nie zbiera „wrażliwych” danych osobowych, o których mowa w ust. 1.2, chyba że taki
obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji lub dane
te są niezbędne do świadczenia pomocy prawnej. W takim przypadku prosimy o kierowanie się
rozwagą i przekazanie do Kancelarii tylko danych niezbędnych. Kancelaria przetwarza
„wrażliwe” dane osobowe tylko w przypadku gdy jest to konieczne i pozwalają na to
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.

9.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH?

9.1.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać
w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.2.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzania niezbędnego do wykonania zadań realizowanych
w interesie publicznym) oraz na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie interesu prawnego lub
publicznego, a także do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania), za wyjątkiem
sytuacji kiedy dane osobowe zostały przez Kancelarię pozyskane w związku z udzielaniem
pomocy prawnej.

9.3.

Masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii tych
danych, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile nie
narusza to naszego obowiązku do zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto, masz prawo
żądać sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, a także przeniesienia tych danych.

9.4.

Jeśli chciałbyś skorzystać, z któregoś z Twoich praw, o których mowa w ust. 9.1, 9.2 lub 9.3
skontaktuj się z nami na adres e-mail info@v4legal.pl lub na adres siedziby Kancelarii.

9.5.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, masz
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ PLIKI COOKIES

10.1. Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej nie zbierają żadnych danych osobowych. Ich
używanie jest więc bezpieczne i zapewnia pełne poszanowanie Twojej prywatności i ochronę
danych osobowych.
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10.2. Na naszej stronie znajduje się jeden plik cookie, którego jedynym celem jest zabezpieczenie
działania strony i zostanie usunięty z Twojej przeglądarki zaraz po jej zamknięciu, tj. na koniec
sesji.
10.3. Używamy Google Analytics do statystycznej oceny ruchu na stronie, jednakże Twoje adresy IP są
anonimowe i nie można ich zidentyfikować.

11.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Ochrona danych osobowych nie jest dla nas jednorazową kwestią. Niniejsze zasady i informacje
mogą ulec zmianie lub mogą stracić aktualność. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do
modyfikowania i zmieniania tych zasad w dowolnym momencie. Jeżeli zmienimy niniejsze
warunki, powiadomimy Cię o tych zmianach na naszej stronie internetowej lub za
pośrednictwem e-maila.
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