
Polityka prywatności 

 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, a także na stronie pnptax.pl oraz www.prawoiedukacja.pl mają charakter informacyjny i 

nie stanowią opinii czy też porady prawnej. Czytelnicy naszych artykułów czy też informacji zamieszczonych w zakładce „Aktualności” oraz „Publikacje”  w 

żadnym wypadku nie powinni opierać rozwiązania swojej sprawy na podstawie tych materiałów. Osoba posiadająca wątpliwości odnośnie jej praw i 

obowiązków powinna zasięgnąć indywidualnej porady prawnej u profesjonalnego prawnika. 

Prawa autorskie 

Właścicielem stron internetowych pnplaw.pl, pnptax.pl oraz www.prawoiedukacja.pl jest kancelaria Peter Nielsen & Partners Law Office sp.k. z siedzibą w 

Warszawie. Wszelkie materiały (teksty, grafika i inne posiadające charakter twórczy) publikowane na ww. stronach chronione są prawem autorskim. Grafika 

oraz inne elementy o charakterze twórczym niestanowiące własności kancelarii są przez nią licencjonowane. 

Ubezpieczenie zawodowe radców prawnych 

Zgodnie z art. 22
7
 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wszyscy radcowie prawni współpracujący czy też zatrudnieni w naszej kancelarii 

posiadają obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (...) („RODO”) przypominamy i 

przekazujemy Państwu informacje dotyczące zbierania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez nas tj. kancelarię 

Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k. („PNP”). 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Państwu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 



Administrator danych 

Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k. („PNP“) 
 

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska 
+48 22 5929000 
office@pnplaw.pl 
www.pnplaw.pl 

 
(powyższe dane kontaktowe są właściwe we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych) 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Prawnie uzasadniony cel, 

jeśli występuje 
Okres przez który dane są przechowywane 

 

• zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych 

 
art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO 

 
 
- 

 
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – 
do czasu jej wycofania 

 
 

• zawarcie i wykonywanie umowy o 
świadczenie pomocy prawnej 
z Państwem, w tym  kontaktowanie 
się z osobami działającymi na 
Państwa rzecz w związku 
z zawartą umową z Państwem 

art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO 

– 
• do czasu przedawnienia roszczeń wynikających 

z umowy o świadczenie pomocy prawnej lub innych 
instrumentów prawnych związanych z umową (m.in. 
pełnomocnictw) 

• do czasu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków 
lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z aktów 
prawnych o zawodzie i tajemnicy zawodowej radcy 
prawnego lub adwokata; o przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy oraz finsowaniu terroryzmu i 
innych) 
 
Przykładowo okres przechowywania danych 
osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym 
zakończyło się postępowanie, w którym dane 
osobowe zostały zgromadzone - w przypadku 
danych osobowych przetwarzanych przez radców 
prawnych w ramach wykonywania zawodu (art. 5c 
ust. 1. pkt 2) c) ustawy o radcach prawnych) 

art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO (w przypadku 
kontaktowania się 
z osobami 
działającymi w 
Państwa imieniu) 

umożliwienie wykonywania 
umowy o świadczenie 
pomocy prawnej, w tym 
zarządzanie i rozwijanie 
naszych relacji z klientem, 
ulepszanie naszych usług i 
rozwiązań 

• zawarcie i wykonywanie umowy o 
świadczenie pomocy prawnej 
z Klientem PNP niebędącym 
osobą fizyczną, w tym 
kontaktowanie się z osobami 
działającymi na rzecz tego Klienta  

art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO 

umożliwienie wykonywania 
umowy o świadczenie 
pomocy prawnej, w tym 
zarządzanie i rozwijanie 
naszych relacji z Klientem, 
ulepszanie naszych usług i 
rozwiązań  

• niezbędne do wypełnienia 
obwiązku prawnego (m.in. 
prowadzenie postępowań 
sądowych i sądowo-
administaracyjnych; w celu 

art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 

– 



przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu) 

• archiwizowanie dokumentacji, tj. 
umów i dokumentów 
rozliczeniowych 

art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 

– 
• do czasu upływu okresu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy 
podatkowe stanowią inaczej 

• marekting bezpośredni usług 
własnych PNP  

art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO 

prowadzenie działań 
marketingowych 
promujących prowadzoną 
działalność 

• w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zgody –  do czasu jej wycofania 

• w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia 
sprzeciwu 

• obsługa zgłoszeń/wniosków 
kierowanych na podstawie RODO 

art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO 

przechowywanie 
zgłoszeń/wniosków i 
udzielonych odpowiedzi 
celem zachowania zasady 
rozliczalności 

do czasu kiedy upłynie obowiązek PNP związany 
z zasadą rozliczalności 

• dochodzenie roszczeń związanych 
z zawartą umową o świadczenie 
pomocy prawnej 

art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO 

windykacja należności i 
prowadzenie postępowań 
sądowych, a następnie 
egzekucyjnych 

do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy 

Odbiorcy (kategorie obiorców) 
danych osobowych 

• podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PNP tj. pracownicy, wspólnicy, współpracownicy, 
podwykonawcy, dostawcy usług dla PNP (np. usług IT, pocztowych i kurierskich), w szczególności prawnicy 
zajmujący się obsługą prawną Państwa lub Klienta PNP, którego Państwo reprezentują 

• organy publiczne lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących 
na nas obowiązków (m.in. sądy, organy administracji publicznej) 

• notariusze i komornicy 

Dane kontaktowe osoby 
upoważnionej do przetwarzania 
danych osobowych: 

prawnik, z którym Państwo pozostają w kontakcie  

Informacje o zamiarze przekazania 
danych osobowych do państwa 
trzeciego: 

nie dotyczy, chyba że Klient PNP lub Państwo zlecą to PNP 



Państwa prawa 

Ponadto informujemy Państwa o prawie do: 

 

• żądania dostępu do swoich danych,  

• ich sprostowania,  

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile dane nie są pozyskiwane przez radcę prawnego w 

związku z udzielaniem pomocy prawnej,  

• do ich przenoszenia oraz  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. w Polsce tym organem jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych),  

 

chyba że przepisy szczególne nakładają ograniczenia, w szczególności przepisy dotyczące obowiązku 

zachowania tajemnicy zawodowej radców prawnych lub adwokatów.  

 

Podawanie danych osobowych przez Państwa jest co do zasady wymogiem prawidłowego i rzetelnego 

wykonywania przez nas ww. umowy o świadczenie pomocy prawnej. Brak podania danych osobowych może 

utrudnić lub uniemożliwić PNP nawiązanie lub wykonywanie umowy o świadczenie pomocy prawnej. 

 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobnych w PNP odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo 

prawo ją cofnąć w dowolnym momencie i formie (ustnie, e-mail, telefonicznie, pisemnie) bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego PNP dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 
Źródło pochodzenia danych 
osobowych 

Jeśli Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w sposób pośredni tj. w inny niż od osoby, której te dane dotyczą, 

wówczas otrzymaliśmy je od klienta, którego ta osoba jest przedstawicielem (np. pracownikiem, 

współpracownikiem, pełnomocnikiem). 

 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez PNP są poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez radców 

prawnych lub adwokatów przewidzianym w prawie polskim. 


