
Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

Prezentujemy także podstawowe prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest More Legal Kancelaria prawna Marta Kogut  z siedzibą w Krakowie przy ul. Trzcinowej 

20, 31-998 Kraków.

Dane osobowe zbierane przez More Legal Kancelaria prawna przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, w  tym w  rozporządzeniu 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) („RODO”) oraz w polskich przepisach 

wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

More Legal Kancelaria prawna zachowuje dane osobowe w  poufności i  zabezpiecza je przed  niepowołanym dostępem osób 

trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
W ramach swojej działalności More Legal Kancelaria prawna zbiera i przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

zawarcia i wykonywania umów zawieranych przez  More Legal Kanelaria prawna z  klientami, oraz w  celu współpracy                    

z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z More Legal Kancelaria prawna (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO);

wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez More Legal Kancelaria prawna 

jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO).

More Legal Kancelaria prawna przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

w celu wykonania umowy - do czasu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia; 

w celu ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń 

bądź wniesienia sprzeciwu;

celem wypełnienia ciążących na More Legal Kancelaria prawna obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w  szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z  More 

Legal Kancelaria prawna, a  także zewnętrzni dostawcy usług, księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe               

i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie More Legal Kancelaria prawna. Dane osobowe nie są przekazywane do 

krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza 

UE gwarantujemy zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. More Legal Kancelaria prawna, w  związku ze 

współpracą ze  swoimi dostawcami oraz  innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych 

osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Każdorazowo podmioty te będą zobowiązane do  zachowania poufności Państwa 

danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi 

instrukcjami wydanymi przez Kancelarię.
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Przysługujące Państwu prawa
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w większości przypadków odmowa 

udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii np. kontakt z Państwem, przekazanie Państwu 

informacji lub nawet wykonanie usługi. Kwestie przetwarzania Państwa danych osobowych w  ramach świadczenia usług 

pomocy prawnej uregulowane są w umowach zawieranych z Państwem lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia 

usług prawnych.  Zgodnie z  zasadami określonymi w  przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych                                  

i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do  przenoszenia danych. Niektóre z  tych uprawnień mogą nie 

przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Przesyłanie informacji marketingowych 

drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby More Legal 

Kancelaria prawna przetwarzała Państwa dane osobowe w  celach marketingowych, mogą Państwo w  każdym czasie zgłosić 

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią.

Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,                 

iż przetwarzanie przez More Legal Kancelaria prawna Państwa danych osobowych narusza RODO.

Zmiany Polityki Prywatności
More Legal Kancelaria prawna zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące 

prawo. 

Wszelkie zmiany wejdą w życie i będą publikowane po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną 

Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna pop-up window.

Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka). Jeśli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę            

w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 

 


