
W związku z obowiązkiem wynikającym z 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 - dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Kinga Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą 
pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Kinga Kamińska, z siedzibą w Pabianicach, przy ul. 
Warszawskiej 3/5 lok. 4b. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 
Administratorem pod adresem mailowym: kinga.e.kaminska@gmail.com. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na 
skierowane zapytanie.  

4. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe 
działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą 
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, 
m.in. dostawcom usług IT– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

6. Państwa dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i udzielenia odpowiedzi, 
ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 
Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi 
na Państwa zapytanie ofertowe nie będzie możliwe. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc państw leżących 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób 
istotnie wpływać na Państwa sytuację.  
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