
Informacja o ochronie danych osobowych Klientów Kancelarii 
Polityka prywatności serwisu Kancelarii w domenie holysz.com.pl

Na podstawie 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 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz.UE.L Nr 119, str. 1) podaję następujące informacje:

[Administrator danych]
Administratorem Państwa danych jest Mateusz Hołysz radca prawny, ul. Bolesława Chrobrego 5, 32-020 Wieliczka, NIP 6762016853, 
REGON 120707407. Zapraszam do kontaktu: telefonicznie: +48 664 970 021, pod adresem e-mail: kancelaria@holysz.com.pl oraz 
osobiście w siedzibie Kancelarii

[Cele przetwarzania danych]
Kancelaria przetwarza dane w celu:
- przyjęcia i wykonania zlecenia;
- wykonania praw i obowiązków określonych w zleceniu, 
- świadczenie pomocy prawnej obejmującej doradztwo prawne i reprezentację przed sądami, organami i innymi osobami i jednostkami,
- wykonania obowiązków określonych przepisami prawa.
Powierzenie danych Kancelarii jest dobrowolne, ale bez tych danych w większości przypadków wykonanie powierzonego zlecenia nie 
będzie możliwe. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Kancelaria przetwarza również dane dzienników systemowych serwera oraz plików cookie w celu administrowania i zabezpieczenia 
serwisu Kancelarii w domenie holysz.com.pl.

[Podstawy prawne przetwarzania danych]
Państwa dane są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania powierzonego zlecenia, lub do podjęcia działań na Państwa 
żądanie, przed powierzeniem zlecenia (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
W wyjątkowych i szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być również przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
określonych m.in. przepisami ustaw o radcach prawnych i doradztwie podatkowym, przepisami prawa podatkowego, przepisami o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisami dot. schematów podatkowych itp. (Art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO).
Przetwarzanie Państwa danych może się również odbywać na podstawie nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu w ramach celów 
przetwarzania danych opisanych powyżej, w tym w związku z warunkami określonymi przepisami o postępowaniu podatkowym, 
administracyjnym, cywilnym, karnym, albo dyscyplinarnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten obejmuje m. in. dochodzenie i obronę
przed roszczeniami, zapobieganie i ochrona przed nadużyciami, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, zapewnienie zgodności z 
przepisami etyki zawodowej, w celach archiwalnych i statystycznych.
Wyjątkowo i tylko gdy to konieczne, Kancelaria przetwarza również dane osobowa zaliczane do tzw. szczególnych kategorii m.in. takie 
jak dane o stanie zdrowia. Szczególne kategorie danych mogą być przetwarzane jeśli jest to niezbędne do 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) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

[Pliki cookie serwisu Kancelarii w domenie holysz.com.pl]
Gdy korzystają Państwo z serwisu Kancelarii w domenie holysz.com.pl proszę o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików 
cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w Państwa urządzeniach takich
jak komputer, laptop, tablet, smartfon itp. Zgody udziela się klikając w przycisk, albo rozpoczynając korzystanie z serwisu Kancelarii. 
Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzam na podstawie art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z 
dnia 16 lipca 2004 r. tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460). Zazwyczaj Państwa przeglądarka domyślnie dopuszcza 
umieszczanie plików cookies i innych informacji na Państwa urządzeniu końcowym. Zmieniając ustawienia przeglądarki można zapobiec 
zapisywaniu tych plików w Państwa przeglądarce. Możliwe jest wyłączenie zapisywania tych plików dla wszystkich odwiedzanych 
lokalizacji, lub dla konkretnej witryny. Możliwe jest również usuwanie tych plików.

[Przekazywanie Państwa danych]
W związku z realizacją celów przetwarzania, dane mogą być przekazywane: 
- organom administracji, sądom, komornikom, organom ścigania, organom samorządu zawodowego oraz innym podmiotom 
upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa,
- współpracującym radcom prawnym, adwokatom, doradcom podatkowym, notariuszom,  komornikom, a także aplikantom wskazanych 
zawodów,
- tłumaczom,
- firmom informatycznym obsługującym komunikację elektroniczną Kancelarii oraz obsługującym rejestrację czasu pracy Kancelarii,
- firmie informatycznej wspomagającej planowanie i podział zadań w Kancelarii,
- firmie księgowej oraz firmie informatycznej wspomagającej tworzenie dokumentacji księgowej,
- bankowi świadczącemu usługi płatnicze Kancelarii,
- firmie świadczącej usługi pocztowe i kurierskie,
- firmie świadczącej usługi niszczenia dokumentów.
W zdecydowanej większości przypadków jest to niezbędne do wykonania i rozliczenia powierzonego zlecenia. W wyjątkowych i 
szczególnych przypadkach może być to związane z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych oraz w celu zapewnienia 
nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu administratora. Odbiorcy danych są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony powierzonych danych. Prawa i obowiązki odbiorców danych wynikają m. in. z zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych.
W związku z administrowaniem i zabezpieczeniem serwisu Kancelarii w domenie holysz.com.pl, dane mogą być przekazywane:
- firmie informatycznej obsługującej hosting oraz firmie informatycznej obsługującej zabezpieczenie serwisu www Kancelarii,

[Przekazywanie danych poza EOG]
Kancelaria zleca wykonanie usługi wspomagania planowania i podziału zadań oraz usługi zabezpieczenia serwisu Kancelarii w domenie 
holysz.com.pl usługodawcom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane są przekazywane do państwa trzeciego na 
podstawie umów uwzględniających tzw. standardowe klauzule umowne określone decyzjami Komisji Europejskiej.

[Okres przechowywania]
Dane są przechowywane do czasu odbioru akt po wykonaniu zlecenia, w ramach którego dane zostały zebrane. Po wykonaniu zlecenia i 
odbiorze akt niektóre Państwa dane pozostaną zarchiwizowane nie dłużej niż przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyło się 
postępowanie, bądź inna czynność podejmowana w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, w których dane zostały 
zgromadzone (w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz celem wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa). 
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[Państwa uprawnienia]
Mają Państwu prawo do:
- sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych (w zakresie, w jakim nie 
narusza to obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej),
- sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem, 
zażądania od nas - ograniczenia przetwarzania Państwa danych (w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę 
prawnego tajemnicy zawodowej), 
- w pewnych przypadkach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- do poznania tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane Państwa dane oraz 
- do wniesienia skargi do organu ochrony danych.
Wniesienia sprzeciwu możliwe jest wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
Sprzeciw musi wynikać ze szczególnej sytuacji uprawnionego. Kancelarii nie wolno będzie przetwarzać tych danych, chyba że wykaże 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust 1 RODO). 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych nie służy w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z 
udzielaniem pomocy prawnej.

Wersja: 8 z dnia 1.2.2022 r.
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