Administrator danych: Informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez
Panią/Pana w formularzu kontaktowym jest Lex Patronum Kancelaria Prawna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej: Administrator).2. Dane Administratora do kontaktu: droga pocztowa: Lex Patronum Kancelaria Prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Westerplatte 2/2, 31033 Krakówe-mail: krakow@lexpatronum.pl, telefon: 12 307 01 76 Cele przetwarzania danych
osobowych: a) obsługa zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego
(wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego oznacza jednocześnie wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych w tym celu);b) kierowanie do Pana/Pani treści marketingowych,
oferowania usług – w przypadku wyrażenia zgody w odrębnym oświadczeniu (zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa);Podstawa prawna przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes administratora
danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza
kontaktowego, jak również Pani/Pana dorozumiana zgoda wyrażona poprzez wysłanie zapytania za
pośrednictwem formularza kontaktowego; Przekazywanie danych: Dane osobowe udostępniane
będą podmiotowi trzeciemu, w celu realizacji usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługują Panu/Pani
następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych, b. prawo dostępu do danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania
danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze
względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza
Pana/Pani dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, g. prawo do
przenoszenia Pana/Pani danych osobowych zebranych na podstawie wyrażonej zgody, tj. prawo
otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby
skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem. W zakresie, w jakim Pana/Pani
dane są przetwarzane na podstawie zgody (dane dla celów marketingowych) – ma Pan/Pani prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny
oraz adres e-mail Administratora. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą
przechowywane przez Administratora do końca obsługi zapytania, a w przypadku wyrażenia zgody na
oferowanie usług do czasu wycofania zgody. Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

