
 
 

1 | S t r o n a  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 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 
(zwane dalej RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NEXT: Kancelaria Radców Prawnych 
Kucharska, Kutkiewicz-Grzonkowska spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy Alei 

Pracy 39/2, 53-231 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000413948, NIP  8943038440 (zwana dalej Kancelarią). 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) - c) oraz f) RODO w 
celu zawarcia przez Ciebie z Kancelarią umowy i wykonania zawartej przez Ciebie z Kancelarią 

umowy, a także wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, dla zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem, nawet po zakończeniu świadczenia usług na Państwa rzecz, w celu 
ewentualnego zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 

naszym prawnie uzasadnionym interesem, nawet po zakończeniu świadczenia usług na 

Państwa rzecz; w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania produktów lub 
usług naszych lub naszych partnerów, co jest naszym i naszych partnerów prawnie 

uzasadnionym interesem, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów 
księgowych.  

3. Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to konieczne) następującym 

podmiotom: 
1. naszym podwykonawcom i zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz 

usługi księgowe, podatkowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, brokerskie, 
2. naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują 

czynności doradztwa prawnego w celu realizacji umowy na Państwa rzecz, 
3. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą lub których ofertą wyrazili 

Państwo zainteresowanie, 

4. bankom i instytucjom finansowym, 
5. właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji 

rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym 
uprawnionym instytucjom (np. nadzór finansowy), 

przy czym przekazywać możemy wyłączenie minimalny zakres informacji i jedynie 

wtedy, gdy jest to niezbędne.  
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia wykonania umowy 

zawartej przez Ciebie z Kancelarią, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a 
po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie 

z kancelarią umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej 

będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym 
przepisach podatkowych.  

5. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Polski.  
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo 

dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  
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7. W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości 

mailowej na adres e-mail: kancelaria@kancelarianext.pl bądź na piśmie (na adres siedziby 

administratora). Przed wykonaniem naszych obowiązków będziemy musieli potwierdzić 
Państwa tożsamość. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Kancelarią Umowy, a także w 

zakresie niezbędnym do podjęcia przez Kancelarię  działań na Twoje żądanie oraz w zakresie 
niezbędnym do wypełnienia przez Kancelarię ciążącego na niej obowiązku prawnego  - 

przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 
ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie 

danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie 
Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych 

podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 


