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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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, 
informuję iż: 

1) współadministratorami Pani/Pana/Państwa danych osobowych są adwokaci Piotr Ledecki oraz 

Krzysztof Socha prowadzący Kancelarię Adwokacką Ledecki Socha s.c. z siedzibą w Częstochowie, 
ul. Śląska 22/2, 42-217 Częstochowa. 

 2) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej / usług 

adwokackich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz art. 9 ust. 2 pkt f wskazanego wyżej 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 3) odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych są organy powołane do rozpoznawania spraw 

prowadzonych w celu realizacji zlecenia / świadczenia usług, organy powołane do rozpoznawania 

spraw będących przedmiotem usług, organy administracji publicznej (w związku z realizacją 

obowiązków ustawowych) oraz podmioty związane z administratorem umowami powierzenia 
przetwarzania danych (w zakresie obsługi finansowo księgowej) 

4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia, 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. 

5) posiada Pani/Pana/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

a w zakresie w jakim dane Pani / Pana przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody – 

także do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pana/Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25.05.2018. Prezesa Urzędu 

Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym – w związku z 

przepisami prawa podatkowego, oraz warunkiem umownym realizacji zlecenia, wobec czego  jest 

Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak 

możliwości realizacji zlecenia / świadczenia usługi. 

8) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza ewentualnym 

wykorzystaniem ich w kontaktach za pośrednictwem poczty elektronicznej, lecz nie będą one 
podlegały profilowaniu. 
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