
Treści zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii w domenach www.adwokatkoropczuk.pl i 

www.mediatorkoropczuk.pl oraz informacje w nich zawarte służą celom informacyjnym 

o wykonywanej działalności zawodowej. Informacje znajdujące się na tychże stronach nie stanowią 

porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub też poszukują 

odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania ze sfery prawnej polecam nawiązanie kontaktu w dogodny 

sposób – mailowo lub telefonicznie, bezpośrednio z Kancelarią. 

 

Strona może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”); są to małe pliki tekstowe umieszczane 

na urządzeniach (np. komputerach, tabletach, etc.) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki 

cookies pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, 

a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. W przypadku wykorzystywania cookies 

w domenach www.adwokatkoropczuk.pl i www.mediatorkoropczuk.pl użytkownik ma możliwość 

zablokowania w przeglądarce „ciasteczek” pochodzących ze strony.  

 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Annę 

Koropczuk 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Kancelarię Adwokacką 

Adwokat Annę Koropczuk z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-503), ul. Grabiszyńska 53/2, NIP 884-

261-50-19 danych osobowych Klientów Kancelarii w związku z zawieranymi umowami o świadczenie 

usług prawnych i usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 – tzw. RODO). 

 

Administrator danych osobowych 

  

Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Koropczuk z siedzibą we 

Wrocławiu (kod: 53-503), ul. Grabiszyńska 53/2, NIP 884-261-50-19, która decyduje o tym w jakim 

celu i w jaki sposób będą wykorzystywane Państwa dane osobowe. Informacje o przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych możecie Państwo uzyskać pod niżej wskazanymi danymi kontaktowymi:  

Dane kontaktowe do Administratora: 

- adres pocztowy: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Koropczuk z siedzibą we Wrocławiu (kod: 

53-503), ul. Grabiszyńska 53/2 

- adres e – mail: kancelaria@adwokatkoropczuk.pl 

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni IODO Izby Adwokackiej we Wrocławiu, to 

jest: adw. Sławomir Krześ. 

 



Cele przetwarzania danych osobowych  

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy 

prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 

RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).  

Państwa dane nie są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: 

1. Rozporządzenie 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), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności 

przetwarzania danych; 

2. zgoda – w sytuacjach, gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania 

danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych. Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób 

w jaki ją Państwo wyraziliście. 

 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek 

zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę danego 

klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych 

i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru 

sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń 

w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania 

tajemnicy. Mogą to być również podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora np. usługi 

hostingowe, księgowe. 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski.  

 

Okresy przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania 

umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami 

ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania. 

 



Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy 

Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, 

numer telefonu, adres poczty e-mail). W przypadku prowadzenia spraw z zakresu prawa medycznego 

i prawa rodzinnego danymi tymi mogą być dane szczególne, wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, w tym 

przede wszystkim dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podstawę ich 

przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt (f) RODO.  

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.  

Administrator informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie 

warunkiem zawarcia umowy: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, a w przypadku osób 

prawnych: nazwa firmy, jej siedziba, nr NIP. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów 

kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia 

lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania 

danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Administratorem umowy. 

Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości 

wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Klientem 

za pomocą tych danych w celu realizacji umowy). 

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. W 

każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 

 

Informacje końcowe  

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia 

stosowania RODO. 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na 

stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276 

 


