Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 Rozporządzenia 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
Informuję, że:
1. Administratorem danych jest adwokat Izabela Beszczyńska-Kowalska w Toruniu,
prowadząca Kancelarię Adwokacką w Toruniu, przy ulicy Rynek Staromiejski 9/1, tel. 664
703 303 adres e-mail: adwokat@beszczynska-kowalska.pl
2. Celem zbierania danych jest dokonywanie czynności adwokackich, określonych w art.4
ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze ( Dz. U. 1982, nr 16, poz.124 z poźń. zm)
Podstawa przetwarzania danych jest zgodna z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e i f powyższego Rozporządzenia.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności adwokackich
na podstawie art. 4 ustawy Prawo o adwokaturze ( Dz. U. 1982, nr 16, poz.124 z poźń. zm).
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie czynności adwokackich.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od wykonania zlecenia, w którym
została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w związku z treścią Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach,
przyjętego Uchwałą nr 38/2015 z dnia 27 czerwca 2015 roku Naczelnej Rady Adwokackiej.
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