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1

Preambuła
Jako kancelaria prawna, Schönherr Stangl sp.k. (dalej jako "Schönherr" lub "my")
zapewnia najwyższy poziom ochrony Państwa danych osobowych. Z uwagi na nasz
obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, jesteśmy zobligowani do zachowania
najwyższego stopnia poufności. Korzystając z Państwa danych osobowych,
naturalnie przestrzegamy wszelkich regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej
jako "RODO"). Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące tego, jakie Państwa
dane będą przez nas przetwarzane, w jakim celu będziemy je przetwarzać oraz w
jaki sposób mogą Państwo skorzystać z praw przysługujących zgodnie z RODO.

2

Dane osobowe i cele przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem naszych
obowiązków, czyli na podstawie łączącego nas z Państwem stosunku umownego.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu wysyłania Państwu naszych
newsletterów dotyczących najnowszych zmian w prawie oraz w celu zapraszania
Państwa na organizowane przez nas wydarzenia ("Business Breakfast", "Schönherr
Abend" itd.), tylko i wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, którą
mogą Państwo w każdej chwili wycofać.
Będziemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer
telefonu, adres email, nazwę Państwa pracodawcy oraz Państwa stanowisko) także
w celu optymalizacji zarządzania kontaktami (Zarządzanie Relacjami z Klientami,
ang.: Client Relationship Management "CRM"). Oczywiście w każdej chwili mają
Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celu
optymalizacji zarządzania kontaktami. Podczas korzystania z prawa sprzeciwu
zostaną Państwo poproszeni o podanie powodów takiego sprzeciwu. Jeśli wyślą
nam Państwo umotywowane oświadczenie o sprzeciwie, przeanalizujemy fakty i
zaprzestaniemy lub odpowiednio dostosujemy czynności przetwarzania, lub
powiadomimy Państwa o istotnych i uzasadnionych przyczynach, dla których
konieczne jest dalsze przetwarzanie Państwa danych.
Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z innymi podstawami
prawnymi wynikającymi z RODO, oraz zgodnie z innymi przepisami prawa
cywilnego i prawa ochrony danych osobowych.
Gromadzimy tylko dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia przez nas
działalności prawniczej, oraz dane, które przekazali nam Państwo dobrowolnie.
Prosimy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy wstrzymać się od
zaakceptowania zlecenia, jeśli Państwo nie przekażą lub przekażą niekompletne
dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług.
Dane osobowe to wszelkie informacje zawierające szczegóły dotyczące istotnych
okoliczności natury osobistej lub rzeczowej, takie jak imię i nazwisko, adres, adres
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email, numer telefonu, data urodzenia, wiek, płeć, numer PESEL, nagrania wideo,
zdjęcia, nagrania głosu poszczególnych osób, oraz dane biometryczne takie jak
odciski palców. Dane osobowe mogą obejmować także szczególne kategorie
danych, takie jak dane dotyczące zdrowia lub postępowań karnych.
3

Państwa prawa związane z Państwa danymi osobowymi
Jako nasz klient lub ogólnie jako osoba, której dane dotyczą zgodnie z RODO, a
także z uwagi na poufność wymiany informacji między prawnikiem a klientem
(tajemnica zawodowa), mają Państwo prawo do informacji o przechowywanych
przez nas Państwa danych osobowych, źródle ich pochodzenia, ich odbiorcach,
okresie, przez który Państwa dane będą przechowywane oraz o celu ich
przetwarzania.
Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy nieprecyzyjne lub niekompletne dane
dotyczące Państwa, mają Państwo prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.
Mogą Państwo także żądać usunięcia Państwa danych, które były przetwarzane
niezgodnie z prawem. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo skorzystać z tego
prawa tylko w odniesieniu do danych, które są nieprecyzyjne, niekompletne lub
przetwarzane niezgodnie z prawem.
Jeśli nie są Państwo pewni, czy Państwa dane osobowe są nieprecyzyjne,
niekompletne, czy też przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, do czasu rozwiązania
powyższych wątpliwości.
Jak wskazano w p. 2, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu do co
przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli mamy uzasadniony interes w
takim przetwarzaniu. Podczas korzystania z prawa sprzeciwu zostaną Państwo
poproszeni o podanie powodów takiego sprzeciwu. Prosimy pamiętać, że powyższe
prawa wzajemnie się uzupełniają, co oznacza, że mogą Państwo żądać tylko
sprostowania albo uzupełnienia albo usunięcia Państwa danych. W niektórych
przypadkach będą Państwo uprawnieni do otrzymania Państwa danych
przetwarzanych przez nas, w wybranym przez nas formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, lub do żądania przekazania Państwa danych bezpośrednio
do osoby trzeciej wybranej przez Państwa. W tym kontekście, prawo do
przenoszenia danych nie może wymagać nieuzasadnionych nakładów, lub stać w
sprzeczności z prawnymi lub innymi zobowiązaniami lub zobowiązaniem do
zachowania poufności.
Zwracamy się z prośbą o wysyłanie do nas wszelkich pytań związanych z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych, wraz z elektroniczną kopią
dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Nasze dane kontaktowe
znajdują się w p. 13 niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych.
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Zwracamy się z prośbą o informowanie nas w przypadku jakichkolwiek zmian
Państwa danych osobowych.
Mimo naszych najwyższych starań zagwarantowania ochrony i integralności
Państwa danych osobowych, nie możemy całkowicie wykluczyć nieporozumień i
sporów co do charakteru Państwa danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, iż
korzystamy z Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem,
przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do polskiego organu nadzorczego.
Mamy jednak nadzieję, że najpierw skontaktujecie się Państwo z nami w celu
rozwiązania tych kwestii i rozwiania wszelkich Państwa wątpliwości.
4

Strona internetowa i wydarzenia

4.1

Strona internetowa
Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej i uzyskać dostęp do
publicznych informacji bez potrzeby ujawniania Państwa danych osobowych.
Zapisujemy wyłącznie informacje przekazane przez Państwa dostawcę internetu, w
tym informacje dotyczące Państwa adresu IP, a także czasu trwania, daty i
godziny Państwa odwiedzin. Powyższe informacje zapisywane są w trakcie trwania
Państwa odwiedzin i są analizowane tylko w celach statystycznych, przy
zachowaniu ścisłej ochrony anonimowości (szczegóły znajdują się w naszej
Polityce plików cookies ("ciasteczek"): https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/).
Zbieramy także Państwa dane ujawnione przez Państwa dobrowolnie lub w sposób
wyraźny podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej w związku z
korzystaniem z usług oferowanych na stronie (np. komunikaty prasowe i
newslettery, portal kariery). Korzystamy z takich danych w konkretnym celu danej
usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.1.1

Komunikaty prasowe i newslettery
Zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera lub do
otrzymywania
komunikatów
prasowych
na:
https://www.schoenherr.eu/subscription/.
Nasze komunikaty prasowe zawierają najnowsze aktualizacje i informacje
dotyczące transakcji zrealizowanych przez Schönherr. Natomiast nasz
newsletter dostarcza informacji o najnowszych zmianach w prawie oraz
aktualizacjach naszego corocznego wydania publikacji Roadmap oraz
innych publikacji Schönherr.
Powyższa usługa wymaga od Państwa podania tylko adresu email oraz
zadeklarowania, czy chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter lub
komunikaty prasowe.
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4.1.2

Portal kariery
Możecie Państwo skorzystać z naszego portalu kariery w celu zgłoszenia
swojej kandydatury na ogłaszane stanowisko. Zachęcamy do składania
wniosków. Będziemy potrzebować od Państwa określonych informacji, aby
ocenić czy możemy Państwu zaproponować odpowiednie stanowisko.
Zbieramy tylko te dane osobowe, które ujawnili Państwo we wniosku:
wykształcenie, imię i nazwisko, dane kontaktowe, zainteresowania, CV,
list motywacyjny, listy referencyjne i inne informacje i dokumenty, które
Państwo przesłali.
Prosimy o skorzystanie z poniższej strony internetowej w celu złożenia
wniosku: https://www.schoenherr.eu/careers/

4.2

Wydarzenia
Nasze wydarzenia, szkolenia i wykłady (łącznie jako "Wydarzenia") zapewniają
Państwu dostęp do szczegółowych informacji dotyczących najnowszych zmian w
różnych dziedzinach prawa oraz pozwalają nawiązać kontakty zawodowe z
podmiotami działającymi w branży oraz poznać prawników Schönherr osobiście.
Zapraszamy do uczestniczenia w naszych Wydarzeniach. Użyjemy tylko Państwa
danych kontaktowych w celu przesłania Państwu zaproszeń. Będziemy przetwarzać
Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, nazwy pracodawcy/spółki oraz
Państwa stanowiska tylko w naszym uzasadnionym interesie, w celu optymalizacji
zarządzania kontaktami.

5

Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy odpowiednie działania organizacyjne i techniczne, aby zapewnić
ochronę Państwa danych osobowych zwłaszcza przed nieuprawnionym,
niezgodnym z prawem i przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą,
wykorzystaniem, czy manipulacją.
Mimo naszych starań w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu
wymogów zachowania staranności, nie można całkowicie wykluczyć, że inne osoby
uzyskają dostęp lub wykorzystają informacje przekazane przez Państwa przez
internet.
W związku z tym nie jesteśmy odpowiedzialni za ujawnienie informacji w wyniku
błędu w transferze danych oraz/lub niezawinionego przez nas nieuprawnionego
dostępu osób trzecich (np. hakerstwo i włamania do skrzynek poczty
elektronicznej lub telefonu, przechwytywanie wiadomości faksowych).
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6

Wykorzystywanie danych
Przy wchodzeniu z nami w relacje klient-prawnik lub stosunek umowny, będą
Państwo ujawniać swoje dane osobowe, a także tajemnice przedsiębiorstwa i
tajemnice handlowe Państwa lub Państwa krewnych, współpracowników lub innych
osób trzecich. We wszystkich wymienionych przypadkach zakładamy, że są
Państwo uprawnieniu do ujawnienia takich danych. Korzystamy z danych Państwa
oraz osób trzecich wskazanych przez Państwa tylko w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania naszego zadania lub umowy z Państwem.
Nie będziemy przetwarzać danych ujawnionych w celach innych niż te, na które
wyrazili Państwo zgodę lub które wynikają z przepisu prawa zgodnie z RODO, z
wyłączeniem użycia do celów statystycznych pod warunkiem, że dane zostaną
zanonimizowane.

7

Przekazanie danych stronom trzecim

7.1

Zadanie/zlecenie
Wykonanie powierzonego przez Państwa zadania może wymagać od nas
przekazania Państwa danych do osób trzecich (np. do przeciwnej strony
postępowania, prokuratora, firm ubezpieczeniowych oraz dostawców usług, z
którymi możemy współpracować i którym przekazujemy dane itd.), sądów i
urzędów. Ponadto, pewne kwestie międzynarodowe wynikające ze zlecenia mogą
wymagać od nas przekazania Państwa danych innym podmiotom z grupy
Schönherr. Dane zostaną przekazane wyłącznie w oparciu o przepisy prawa
ochrony danych osobowych zwłaszcza w celu wykonania zadania/zlecenia lub na
podstawie Państwa uprzedniej zgody.
Ponadto, niniejszym informujemy Państwa, że niektóre informacje dotyczące
konkretnych elementów Państwa sprawy mogą pochodzić także z innych źródeł
(np. wyszukiwarek, portali społecznościowych lub strony internetowej Państwa
spółki) w związku ze świadczeniem przez nas usług prawnych. Możemy być także
zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych sądom lub urzędom na ich
żądanie. We wszystkich wymienionych przypadkach będziemy chronić Państwa
dane i zapewniać zgodność z przepisami prawa.
Niektórzy z wymienionych odbiorców Państwa danych znajdują się za granicą lub
poza UE/EOG i tam też przetwarzają Państwa dane. Poziom ochrony danych
osobowych w innych krajach może nie być taki sam jak w Polsce. Zapewnimy
jednak utrzymanie europejskiego poziomu ochrony danych i europejskiego
standardu bezpieczeństwa danych. W związku z tym, przekażemy Państwa dane
osobowe tylko do krajów, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych
według Komisji Europejskiej, lub podejmiemy odpowiednie działania, aby
zapewnić, że wszyscy odbiorcy Państwa danych zachowują odpowiedni poziom
ochrony danych. Dlatego też będziemy podpisywać standardowe klauzule umowne
(2010/87/WE oraz/lub 2004/915/WE)
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7.2

Strona internetowa
Z uwagi na poziom skomplikowania dzisiejszych procesów operacji przetwarzania
danych, możemy czasami być zmuszeni do współpracy z dodatkowymi podmiotami
przetwarzającymi Państwa dane. Niektóre z nich znajdują się poza terytorium
UE/EOG. Zawsze jednak, gdy korzystamy z usług takich podmiotów, zapewniamy
europejski poziom ochrony danych i europejskie standardy bezpieczeństwa
danych.

8

Zgłaszanie naruszeń
Chcemy zapewnić, aby naruszenia, wykrywane w początkowej fazie, były
natychmiast zgłaszane Państwu lub odpowiednim organom, łącznie z informacją
dotyczącą kategorii danych, o których mowa w zgłoszeniu.

9

Przechowywanie danych
Będziemy przechowywać dane nie dłużej niż jest to niezbędne do wywiązania się
przez nas z obowiązku wynikającego z umowy bądź przepisu prawa, lub do obrony
przed ewentualnymi wszelkimi roszczeniami.

10

Pliki cookies ("ciasteczka")
Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu zapewnienia, iż nasze
usługi są bardziej przyjazne dla użytkownika i bardziej efektywne dla naszych
klientów.
Plik cookie to mały plik tekstowy pobierany przez nasz serwer www na twardy
dysk Państwa komputera poprzez przeglądarkę. Pozwala on naszej stronie
rozpoznać Państwa jako użytkownika jeśli pomiędzy naszym serwerem www a
Państwa przeglądarką zostało nawiązane połączenie. Pliki cookies pomagają nam
ustalić częstotliwość i liczbę użytkowników naszej strony. Treść plików cookies, z
których korzystamy jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego i nie pozwala
na osobiste zidentyfikowanie użytkownika. Głównym celem plików cookies jest
rozpoznanie użytkownika strony.
Nasza strona używa dwóch typów plików cookies:


Pliki sesyjne: Są to pliki przejściowe przechowywane w pamięci
tymczasowej, usuwane automatycznie po zamknięciu przez Państwa
przeglądarki.



Pliki trwałe: Pliki są przechowywane na Państwa twardym dysku w celu
zapewnienia, że nasza strona jest przyjazna użytkownikom i umożliwienia
nam rozpoznania Państwa podczas Państwa kolejnej wizyty na naszej
stronie.
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Mogą Państwo skonfigurować ustawienia wyszukiwarki, aby (i) aktywować funkcję,
która powiadamia Państwa o ustawieniach plików cookies i umożliwić działanie
plików cookies w konkretnym przypadku, (ii) dezaktywować pliki cookies w
określonych przypadkach, oraz (iii) aktywować funkcję, która automatycznie
usunie pliki cookies po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Wyłączenie plików
cookies może skutkować wyłączeniem pewnych funkcji naszej strony internetowej.
11

Pliki logowania z serwera
W celu optymalizacji wydajności systemu, zapewnienia, iż nasze usługi są
przyjazne użytkownikom, a także w celu przekazania przydatnych informacji
dotyczących naszych usług, operator strony internetowej automatycznie zbiera i
przechowuje tak zwane pliki logowania z serwera, które są do nas przesyłane
automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Te informacje zawierają Państwa
adres IP, ustawienia przeglądarki i języka, system operacyjny, adres odnośnika,
Państwa dostawcę usług internetowych oraz datę i godzinę Państwa wizyty na
stronie.
Te dane nie są połączone ze źródłami danych osobowych. Zastrzegamy sobie
prawo analizy tych danych w późniejszym terminie, w przypadku istnienia
rzetelnych dowodów sugerujących użycie niezgodne z prawem.

12

Podstawy prawne

12.1

Relacja klient-prawnik
Jako kancelaria prawna musimy przedstawiać nasze interesy w sposób
pieczołowity, wierny i sumienny. Jesteśmy w związku z tym zobowiązani, w
interesie naszych klientów, do zbierania danych osobowych dotyczących naszych
klientów, które są niezbędne, abyśmy mogli ich sumiennie reprezentować.
Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie umowy, Państwa
zgody lub na innej podstawie i celu objętym przepisami prawa ochrony danych
osobowych. Używamy Państwa danych w celach statystycznych tylko po ich
uprzednim zanonimizowaniu.

12.2

Strona internetowa
Wszystkie dane osobowe zebrane poprzez naszą stronę internetową są przez
Państwa przekazane w sposób dobrowolny. Tym samym wyrażają Państwo zgodę
na przetwarzanie takich danych.

12.3

Wydarzenia
Będziemy zapraszać Państwa na nasze Wydarzenia po zapisaniu się przez Państwa
na któreś z nich, na szkolenie lub wykład. W tym przypadku, zaproszenie wysyłane
jest w oparciu o Państwa zgodę, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać.
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Jeśli są Państwo lub byli naszymi klientami, zapraszanie Państwa na nasze
Wydarzenia leży w naszym uzasadnionym interesie. W każdej chwili mogą
powiadomić nas Państwo o tym, iż nie chcą otrzymywać dalszych zaproszeń.
Staramy się utrzymywać kontakt z naszymi byłymi współpracownikami i
prawnikami. Będziemy wysyłać Państwu zaproszenia także w oparciu o Państwa
zgodę, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać.
12.4

Zarządzanie Relacjami z Klientami
Jeśli skontaktowali się Państwo z nami, będziemy w posiadaniu Państwa danych
kontaktowych, których przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie.
Mogą Państwo jednakże sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Państwa danych w
celu optymalizacji zarządzania kontaktami.

12.5

Nadzór wideo
Monitorowanie naszych budynków poprzez nadzór wideo leży w naszym
uzasadnionym interesie i podyktowane jest potrzebą zapewnienia ochrony naszego
mienia oraz danych naszych klientów, a także posiadania stosownych dowodów,
które mogą zostać wykorzystane jeśli będzie to konieczne.
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Dane kontaktowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Schönherr Stangl sp.k.
Próżna 9, 00-107 Warszawa, Polska
Prosimy o zadawanie wszelkich pytań i wysyłanie pism o wycofaniu zgody na
adres: dataprotectionPL@schoenherr.eu

www.schoenherr.eu

