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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

KANCELARIA PRAWNA NOWICKI & ZIEMCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P.  

(dalej jako „Polityka prywatności”) 

wersja z dnia 28 listopada 2022 roku 

I. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Dane” lub „Dane osobowe”), jest Kancelaria Prawna 

Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prymasa Augusta 

Hlonda 10 lok. 72, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem: 0000365207, NIP: 5213579601, REGON: 142593122 (dalej jako  „Administrator” lub „KNZ”). 

Administrator przetwarza Pani / Pana Dane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, zapewniając 

bezpieczeństwo danych osobowych, czyli w szczególności poufność, dostępność, integralność i rozliczalność 

prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy Państwu 

niniejszą Politykę prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych 

osobowych. W niniejszej Polityce prywatności zawarte są informacje, które powinni Państwo otrzymać zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej jako „RODO”). 

Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem wyznaczony został Pełnomocnik ds. Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Prymasa 

Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02-972 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: rodo@lawsolutions.eu lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 620 43 44. 

Pragniemy wskazać, iż strona internetowa prowadzona przez KNZ pod adresem https://lawsolutions.eu może 

zawierać przekierowania (w postaci widocznie wyodrębnionych linków) do stron internetowych innych podmiotów, 

do których niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania. 

 

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych 

W zależności od charakteru Państwa relacji z Administratorem, przetwarzamy Dane w różnym zakresie oraz 

celach, szczegółowo określonych poniżej: 

1. Potencjalni klienci i kontrahenci Administratora 

Administrator przetwarza Dane potencjalnych klientów oraz kontrahentów, celem podjęcia działań na 

Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy. W szczególności 

w tym celu przetwarzane są Dane podawane w ramach procedury zawarcia umowy lub zapytania 

ofertowego kierowanego do Administratora, tj. dane identyfikujące (imię, nazwisko, PESEL/ NIP, REGON) 

oraz dane kontaktowe.  

Dane przetwarzane są na podstawie: 

https://lawsolutions.eu/
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1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań – jeszcze przez zawarciem umowy - na żądanie 

potencjalnego klienta / kontrahenta, 

2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, polegających na (1) ewentualnej konieczności dochodzenia lub 

obrony roszczeń oraz (2) rozwoju współpracy z potencjalnym klientem / kontrahentem, 

3. w przypadku, gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były 

oczekiwane przez Administratora, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez 

Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – 

przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych). Szczególne kategorie danych osobowych 

mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi. 

Administrator nie oczekuje podawania przez potencjalnych klientów lub kontrahentów szczególnych 

kategorii Danych.  

Podanie danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych jest niezbędne celem zawarcia umowy. Podanie zaś 

pozostałych danych jest dobrowolne. 

2. Klienci oraz kontrahenci Administratora będący osobami fizycznymi (w tym osoby fizyczne 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) 

Zakres oraz cel przetwarzania Danych klientów oraz kontrahentów przez Administratora może różnić się 

w zależności od stosunków prawnych łączących Państwa z Administratorem. Szczegółowe informacje 

dotyczące zakresu oraz celu przekazywane są zatem przez Administratora w ramach procesu zawierania 

umowy regulującej dany stosunek prawny.  

Co do zasady Administrator przetwarza Dane klientów i kontrahentów w zakresie niezbędnym do realizacji 

umowy, tj. w szczególności dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL/ numer dowodu osobistego/ NIP, 

numer REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji/ adres 

wykonywania działalności), dane związane z zagadnieniem, które kierowane jest do Administratora oraz 

dane rozliczeniowe.  

Ww. Dane przetwarzane są na podstawie: 

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 

związanych w szczególności z kwestiami podatkowo – rozliczeniowymi, 

3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, polegających na (1) ewentualnej konieczności dochodzenia lub 

obrony roszczeń wynikających z umowy, (2) przekazywaniu informacji dotyczących marki własnej 

Administratora oraz (3) rozwoju dalszej współpracy z klientem / kontrahentem, 

4. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były 

oczekiwane przez Administratora, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez 

Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – 

przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych),  

5. w przypadku przekazania szczególnych kategorii Danych, ze względu na konieczność dochodzenia 

Państwa praw lub obrony przed roszczeniami w ramach postępowań sądowych, podstawą 

przetwarzania ww. Danych będzie art. 9 ust. 2 lit. f RODO. 
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Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa bądź też z powszechnie dostępnych rejestrów (CEIDG).  

Podanie Danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na 

zagadnienie, z którym zwracacie się Państwo do Administratora jest niezbędne celem realizacji umowy. 

Podanie pozostałych Danych jest dobrowolne.  

3. Osoby wyznaczone przez klientów / kontrahentów do kontaktów biznesowych oraz osoby 

reprezentujące klientów/ kontrahentów (w tym potencjalnych) 

Administrator przetwarza Dane osób: 

• wyznaczonych przez klientów i kontrahentów (w tym potencjalnych) do kontaktów biznesowych 

oraz 

• osób reprezentujących klientów/ kontrahentów (w tym potencjalnych),  

w zakresie niezbędnym do realizacji oraz rozliczenia umowy z klientem/ kontrahentem. Zakres ww. Danych 

zazwyczaj nie wykracza poza następujące kategorie Danych: dane identyfikacyjne, stanowisko zajmowane 

u klienta/ kontrahenta, służbowe dane kontaktowe oraz dostępność godzinową. W przypadku osób 

reprezentujących klientów/ kontrahentów Administrator jeżeli jest to niezbędne przetwarza również dane 

zawarte w powszechnie dostępnych rejestrach.  

Ww. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa bądź też od klientów/ kontrahentów Administratora, 

czy też z powszechnie dostępnych rejestrów (KRS).  

Ww. Dane przetwarzane są na podstawie: 

1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, polegających na: (1) realizacji oraz rozliczeniu zawartej z 

klientem / kontrahentem umowy, (2) rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Administratorem i 

klientem / kontrahentem, (3) podejmowaniu działań zmierzających do zawarcia umowy z 

potencjalnym klientem / kontrahentem, (4) przekazywania informacji dotyczących marki własnej 

Administratora, (5) prowadzenia newsletteru prawniczego oraz (6) ewentualnej konieczności 

dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw, 

2. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były 

oczekiwane przez Administratora, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez 

Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – 

przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych). Szczególne kategorie danych osobowych 

mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi. 

4. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji 

Informacje o zakresie oraz celach przetwarzania Danych w ramach toczących się procesów rekrutacyjnych 

znajdują się każdorazowo w ofercie dotyczącej danej rekrutacji.  

5. Strona internetowa 

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej pod adresem https://lawsolutions.eu, 

KNZ przetwarza informacje dotyczące aktywności użytkownika – tzw. pliki cookie. Szczegółowe informacje 

dotyczące zasad przetwarzania informacji zawartych w plikach cookie znajdziecie Państwo w Polityce 

plików cookie dostępnej pod niniejszym linkiem.  

6. Media społecznościowe prowadzone przez Administratora 

https://lawsolutions.eu/
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W związku z faktem, iż KNZ prowadzi profil na portalu LinkedIn, w celu umożliwienia uczestnikom 

korzystania z ww. mediów, zostawiania komentarzy, a także zapoznania się z treściami zamieszczanymi  

przez KNZ w ww. serwisie, KNZ przetwarza Dane użytkowników, w szczególności w zakresie imienia i 

nazwiska/ nazwy użytkownika, informacji o aktywnościach, treści zamieszczanych przez użytkownika 

komentarzy, postów i wiadomości, w tym korespondencję prowadzoną z KNZ za pomocą narzędzi 

dostępnych na portalu LinkedIn.  

Przetwarzanie ww. Danych odbywa się na podstawie: 

1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora polegających na: (1) przekazywaniu informacji dotyczących 

marki własnej Administratora, (2) prowadzenia profilu Administratora w mediach 

społecznościowych, tj. w szczególności przekazywania informacji na temat Administratora oraz 

dzielenie się wiedzą merytoryczną za pośrednictwem mediów społecznościowych, (3) prowadzeniu 

statystyk oraz analiz osób odwiedzających profil Administratora, a także (4) ewentualnej 

konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw, 

2. w przypadku gdy użytkownik z własnej inicjatywy udostępni Administratorowi Dane, które nie były 

oczekiwane przez Administratora, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez 

użytkownika zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – 

przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO, w przypadku szczególnych kategorii Danych. Szczególne kategorie danych osobowych 

mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; 

Administrator nie oczekuje podawania szczególnych kategorii Danych. 

Podawanie wszelkich danych na profilu KNZ w serwisie LinkedIn jest w pełni dobrowolne. 

Powyższe informacje nie dotyczą zasad ani celów przetwarzania Danych przez portal LinkedIn. KNZ 

zachęca do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu Danych użytkowników przez administratora 

serwisu LinkedIn.  

7. Korespondencja e-mailowa/ tradycyjna oraz kontakt telefoniczny 

W przypadku, gdy kierujecie Państwo do KNZ komunikację niezwiązaną z zakresem umów o współpracy/ 

świadczeniu usług (w formie korespondencji elektronicznej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, czy też 

telefonicznie), KNZ przetwarzać będzie Dane zawarte w takiej komunikacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na (1) 

dalszym prowadzeniu komunikacji i udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania/ żądania, a także (2) w 

przypadkach, gdy jest to niezbędne i uzasadnione celem komunikacji – w celu ochrony lub dochodzenia 

roszczeń.  

Podanie danych identyfikacyjnych oraz związanych z przekazanym pytaniem/ żądaniem jest dobrowolne, 

jednakże brak ich podania uniemożliwi nam udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie/ żądanie.  

8. Newsletter prawny 

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na dołączenie do listy osób zainteresowanych otrzymywaniem 

informacji o bieżących zmianach prawnych, Administrator będzie przetwarzał Państwa Dane w zakresie: 

imienia, nazwiska oraz adresu poczty e-mail.  

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych 

celów Administratora polegających na prowadzeniu listy newsletterowej oraz przekazywaniu 

zainteresowanym podmiotom informacji o bieżących zmianach prawnych.   
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Podanie ww. Danych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem 

możliwości dodania Państwa do listy newsletterowej. 

 

III. Zautomatyzowane decyzje i profilowanie 

Administrator nie będzie w oparciu o Państwa Dane podejmował decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu ani dokonywał profilowania. 

 

IV. Przekazywanie Danych osobowych 

Odbiorcami Danych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji Danych, mogą być w szczególności 

podmioty przetwarzające Dane na polecenie Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 

przetwarzania Danych, np. podmioty prowadzące obsługę informatyczną, czy też księgową Administratora. 

Co do zasady Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”). 

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji usług 

teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Dane (wyłącznie w niezbędnym zakresie) mogą zostać przekazane do 

odbiorców, wśród których będą występować również podmioty z państw trzecich, tj. państw spoza EOG.  

W przypadku przepływu danych do państw spoza EOG, przesył odbywa się wyłącznie do państw, które zgodnie z 

decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami 

EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej - w celu zapewnienia 

odpowiedniego stopnia tej ochrony - Administrator zawrze umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych w 

oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

W przypadku, gdybyście chcieli uzyskać Państwo dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych, czy 

też stosowanych standardowych klauzul umownych, prosimy o kontakt pod adresem rodo@lawsolutions.eu. 

 

V. Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Danych, posiadają Państwo prawo: 

1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),  

2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),  

4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),  

5. przeniesienia Danych – w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody 

lub w związku z zawartą umową (zgodnie z art. 20 RODO),  

6. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

KNZ (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku Danych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego 

sprzeciw może zostać złożony w każdym momencie i ma charakter bezwzględny, 

7. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na 

podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Uprawnienia związane z dostępem do Danych oraz ograniczeniem przetwarzania Danych stosuje się w zakresie, 

w jakim nie naruszają one obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Postanowień dotyczących sprzeciwu w 

przypadku Danych pozyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się. 
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Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego 

(1) pocztą tradycyjną na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok. 72, 02-972 Warszawa lub poprzez kontakt 

e-mailowy pod adresem: rodo@lawsolutions.eu. 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie zgłoszonego żądania, może zwrócić 

się o przekazanie dodatkowych Danych niezbędnych do Państwa identyfikacji.  

W związku z przetwarzaniem Danych, każdy z Użytkowników posiada prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

VI. Czas przetwarzania Danych osobowych 

Państwa Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane lub do 

czasu wycofania zgody albo uwzględniania przez Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania 

Danych osobowych. W szczególności Dane przetwarzane będą (w zależności od celu) przez okres realizacji oraz 

rozliczenia umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji zapytań kierowanych do KNZ, czy też aż do 

momentu, w którym będziecie Państwo zainteresowani otrzymywaniem newsletteru prawnego od Administratora. 

Następnie Dane mogę być przetwarzane - w niezbędnym zakresie - przez okres który wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów w ramach wykonywania zawodu są 

przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane 

osobowe zostały zgromadzone. Po tym okresie Dane osobowe ulegają usunięciu. 

VII. Zmiany Polityki 

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zmiany w zakresie 

Polityki prywatności nie będą skutkowały zmianami w zakresie praw osób, których Dane zostały uprzednio 

zebrane. Zmiany do Polityki prywatności wprowadzane będą, celem dostosowania jej do mogących zmieniać się 

w przyszłości przepisów prawa lub sposobów i form gromadzenia Danych osobowych przez Administratora (np. 

dodanie nowych funkcjonalności, formularzy kontaktowych, sklepu itp.). 
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