
 

 

 

 

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Informacja o administratorze 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest itB Legal Bazański, 
Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. Katowice (40-017), ul. Graniczna 29/215, KRS 0000419850, 
Regon: 242928720, NIP: 9542737428. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, a we 
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać informację, kontaktując 
się z Administratorem danych: (i) telefonicznie, pod numerem telefonu: 32 77 45 888, (ii) za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: lukasz.bazanski@itblegal.pl, (iii) listownie i osobiście pod 
ww. adresem siedziby Administratora danych. 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania 

Państwa dane osobowe, pozyskane przy składaniu nam zapytań o doradztwo prawne lub przy zawieraniu 
umowy/realizacji zleceń dotyczących usług prawnych, wykorzystywane są na potrzeby (i) przedstawiania ofert 
oraz zawarcia i realizacji umów/zleceń, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania 
zawartej umowy/zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) wykonania ciążących na Administratorze danych 
obowiązków prawnych np. wystawienia i przechowywania faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (iii) marketingu 
usług świadczonych przez Administratora danych, w tym możliwości poinformowania o możliwości skorzystania 
z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub 
telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). 

Podanie przez Państwa danych przy składaniu zapytania czy zawieraniu umowy/zlecenia nie jest wymogiem 
ustawowym, ale wiąże się z naszym obowiązkiem potwierdzenia tożsamości na potrzeby zawarcia 
umowy/zlecenia, czy udzielenia nam pełnomocnictwa. Bez podania nam danych nie będziemy mogli zrealizować 
naszych usług, aczkolwiek w większości przypadków dane jakie są nam niezbędne znajdują się w publicznie 
dostępnych rejestrach (CEIDG, KRS). Wskazujemy ponadto, że Państwa danych nie będziemy przetwarzać w 
sposób zautomatyzowany, ani nie będziemy profilować. 

Dane przetwarzamy przez okres trwania umowy o świadczenie usług prawnych/realizacji zlecenia oraz po 
zakończeniu jej trwania/realizacji zlecenia w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do 
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (40 miesięcy od rozwiązania/wygaśnięcia umowy) 
a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od 
końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa 
rzecz usług. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do 
momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

Odbiorcy danych – czyli kto będzie miał dostęp do Pana/i danych? 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych 
w zakresie realizacji usług, w tym realizujących usługi wsparcia IT oraz podmioty realizujące usługi księgowe. 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, gdy np. są one 
nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do przeniesienia, a także ograniczenia przetwarzania danych, 
zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia, przy czym uprawnienia te mogą być ograniczone z uwagi na 
obowiązujące przepisy prawa. 

Odnośnie do danych przetwarzanych w celu marketingu naszych usług, przysługuje Państwu prawo do wniesienie 
sprzeciwu. Skuteczne jego wniesienie spowoduje, że nie będziemy już mogli przetwarzać w tym celu danych, 
chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
Państwa praw i interesów. 

Prawo do wniesienia skargi 

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych 
osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa. 


