POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES
w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Sławomira Sokołowskiego
§1
Cel Polityki Prywatności
Kancelaria Adwokacka Adwokata Sławomira Sokołowskiego przywiązuje dużą wagę do
szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony
prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Kancelaria Adwokacka Adwokata Sławomira Sokołowskiego zbierając i przetwarzając dane
osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej
jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.
Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków
dla Klientów Kancelarii Adwokackiej Adwokata Sławomira Sokołowskiego, ani Użytkowników
strony http://s2law.pl
§2
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Sokołowski prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Adwokacka Adwokata Sławomira Sokołowskiego”
z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 24 lokal 5, nr. NIP: 712-230-89-03, nr REGON: 06045740
(dalej: Kancelaria).
Dane osobowe zbierane są przez Kancelarię na zasadach określonych w przepisach o ochronie
danych osobowych, w tym w 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w
związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym
dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.
§3
Cele i podstawy przetwarzania
W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:
1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit. b RODO);
2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako
Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
a) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
b) w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności
Kancelarii,
c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w
teleinformatycznego związanego z witryną http://s2law.pl;

celu

zapewnienia bezpieczeństwa

3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią
(podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Nadto Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
§4
Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego
Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez stronę Kancelarii koniecznej
jest podanie danych osobistych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adres e-mail.
§5
Prawa wynikające z RODO
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa
udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii
w szczególności kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i
działalności Kancelarii lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach
świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest
otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych
dotyczących ochrony danych osobowych – iw przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Państwu
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać
w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo,
aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w
każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania
danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
§6
Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy
prawnej przetwarzania, odpowiednio:
1.
do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane
przetwarzanie danych osobowych;
2.
do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Kancelarię jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
3.
do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa;
4.
do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w
celach marketingowych.
§6
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy
Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z
Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z
Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni
dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy

administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą
zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
§7
Obszar przetwarzania,
Brak profilowania
Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do
krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw
trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
§8
Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą
publikowane w witrynie http://s2law.pl Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą
w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo
zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie
prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki
Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce
Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.
§9
Polityka Cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu
możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy
uzyskać informacje o tym jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej
interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb oraz w
celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub
innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
1.
Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
2.
Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
3.
Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki
(tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności,
która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
4.
Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania”
poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np.
identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści
zawartych na stronach. Informacje te służą do:

Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania
(użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne
dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź
odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź
danych Użytkownika.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika witryny pliki Cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sławomir Sokołowski prowadzący gospodarczą pod nazwą
„Kancelaria Adwokacka Adwokata Sławomira Sokołowskiego” z siedzibą w Lublinie przy ul.
Chopina 24 lokal 5, nr. NIP: 712-230-89-03, nr REGON: 06045740 (dalej: Kancelaria).
Jako użytkownik naszej witryny możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych
informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach
końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej
przeglądarki internetowej.
Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu
(komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach
przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie
internetowym zapyta Cię o to.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można
znaleźć
również
na
stronie
(http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/)
lub
(http://wszystkoociasteczkach.pl/).
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla
określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może
spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i 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) za potwierdzenie
zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na
instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej).

