ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KUBAS KOS GAŁKOWSKI
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria „Kubas, Kos, Gałkowski – Adwokaci
sp.p.” sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków.

2. Jakie dane przetwarzamy?
Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje adres email oraz historię otwieralności
wiadomości.

3. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym
niezbędne jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje dotyczące działalności Kancelarii,
ważnych zmian w prawie i organizowanych przez nas szkoleniach drogą elektroniczną.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, wyłącznie w celu przesyłania
informacji dotyczących ważnych zmian w prawie, szkoleń oraz działalności Kancelarii.
W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez kliknięcie w link o rezygnacji, który znajduje się
w stopce przesyłanych przez nas wiadomości.

5. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa
danych osobowych?
Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres: mail@kkg.pl

6. Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe (tzw. historia otwieralności) nie są przez nas wykorzystywane w celach
podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć
wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.
Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób
lepiej dostosować treść wiadomości do oczekiwań odbiorców.

7. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przez nas udostępnianie podmiotom zajmujących się obsługą systemów
informatycznych umożliwiających komunikowanie się z Państwem, w tym dostawcy usługi
mailingowej MailChimp®, lecz tylko w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do przesyłania
informacji dotyczących działalności Kancelarii, ważnych zmian w prawie i organizowanych przez nas
szkoleniach.

8. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania zgody (rezygnacji
z otrzymywania informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

9. Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, takich jak prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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