Uwagi dotyczące przetwarzania danych

osoby

O ile zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO jest wymagane do
przetwarzania relacji klienta z Tobą, Twoje dane osobowe będą
przekazywane stronom trzecim. Obejmuje to w szczególności
ujawnianie informacji przeciwnikom i ich przedstawicielom (w
szczególności ich prawnikom), a także sądom i innym organom
publicznym w celu prowadzenia korespondencji oraz dochodzenia i
obrony Twoich praw. Przekazane dane mogą być wykorzystywane
przez stronę trzecią wyłącznie do wymienionych celów.

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania
danych przez:

Poufność prawna pozostaje nienaruszona. Jeśli chodzi o dane
objęte tajemnicą prawną, będą one przekazywane stronom trzecim
wyłącznie po konsultacji z Tobą.

Poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych w
relacjach z klientami służą wypełnieniu naszych obowiązków
informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO
1. Imię i nazwisko oraz dane
odpowiedzialnej za przetwarzanie

kontaktowe

Odpowiedzialni: Kanzlei Kolodziej, Heimannstr. 100, D-46240
Bottrop, E-mail: inf@anwalt-bot.de, Telefon: +49 (0) 2041 3806001 Faks: +49 (0) 2041 - 3806002
2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz
rodzaj i cel i wykorzystanie
Jeśli wyrazisz na to zgodę, zbieramy następujące informacje:
• Tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia
• Dane bankowe, ubezpieczenie ochrony prawnej
• aktualny adres e-mail,
•

Adres,

• Numer telefonu (telefon stacjonarny i / lub komórkowy)
• Informacje niezbędne do dochodzenia i obrony Twoich praw
w ramach mandatu
Te dane są gromadzone
• aby móc zidentyfikować Cię jako naszego klienta;
• móc odpowiednio doradzić i reprezentować Ciebie;
• do korespondencji z Państwem;

4. Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo:
• Do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie
zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W rezultacie nie możemy już
kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w
przyszłości;
• żądania informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych
przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych
osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub
zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu
prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu, istnieniu Prawo do wniesienia skargi,
pochodzenie Twoich danych, jeśli ich nie zebraliśmy, a także
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania oraz, w razie potrzeby, znaczącej informacji o ich
danych;
• do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub
niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas
zgodnie z art. 16 RODO;
• zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych
osobowych zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie
odbywa się w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i
informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes
publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony
Wymagane są roszczenia prawne;

• przetwarzanie wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności,
które mogą istnieć, i dochodzenie wszelkich roszczeń wobec
Ciebie;

• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
zgodnie z art. 18 RODO, o ile kwestionujesz prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich
usunięcia, a my nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich
do potwierdzenia, Potrzebujesz dochodzenia lub obrony roszczeń
prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21
RODO;

Przetwarzanie danych odbywa się na Twoje żądanie i zgodnie
z Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b RODO w celach wskazanych dla
prawidłowej realizacji zlecenia oraz dla wzajemnego
wypełniania obowiązków wynikających z umowy zlecenia.

• zgodnie z Art. 20 RODO, do otrzymania Twoich danych
osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym,
powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie
lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej i

Dane osobowe zebrane przez nas na potrzeby zlecenia będą
przechowywane
do
końca
ustawowego
okresu
przechowywania danych dla prawników (6 lat po zakończeniu
roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie
mandatu), a następnie usuwane, chyba że jest to wymagane na
podstawie art.6 ust. 1 pkt. 1 lit. c RODO ze względu na
obowiązki w zakresie przechowywania i dokumentacji
wynikające z prawa podatkowego i handlowego (z HGB, StGB
lub AO) są zobowiązani do dłuższego przechowywania lub
zdecydowali się Państwo na dalsze przechowywanie zgodnie z
art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO wyraził zgodę.

• Aby złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77
RODO. Co do zasady możesz skontaktować się z organem
nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy lub z naszym
biurem.

• do fakturowania;

3. Przekazywanie danych osobom trzecim
Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim
w celach innych niż wymienione poniżej.

5. Prawo do sprzeciwu
Jeśli Twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach
zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, masz prawo sprzeciwić się
przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO,
o ile istnieją ku temu powody, które wynikają z Twojej szczególnej
sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy
wysłać wiadomość e-mail na adres info@anwalt-bot.de

