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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 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych1 (dalej 
jako "RODO") oraz wszelkich innych krajowych bądź europejskich przepisów. 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 tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim 
wyrazili Państwo na to zgodę lub jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań 
umownych, wypełnienia zobowiązań prawnych lub ochrony uzasadnionych interesów 
Schoenherr2. W każdym przypadku, przetwarzanie Państwa danych osobowych 
będzie miało miejsce zawsze tylko w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami krajowymi i europejskimi. 

Jeśli nie przekazali nam Państwo swoich danych osobowych osobiście, otrzymaliśmy 
je albo od naszych klientów, partnerów biznesowych, usługodawców lub partnerów 
współpracujących, w przypadku których występują Państwo jako przedstawiciele lub 
pracownicy, albo za pośrednictwem których jest zapraszany na nasze imprezy, albo 
zebraliśmy dane z publicznie dostępnych źródeł, w tym, bez ograniczeń, ze stron 
internetowych firm, list uczestników imprez lub rejestru branżowego. Te ostatnie 
zawsze odbywają się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i 
europejskimi. 

W szczególności, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

(i) w związku ze zleceniem lub jego przygotowaniem, tj. w oparciu o 
stosunek umowny pomiędzy nami oraz w celu wykonania usług lub 
zobowiązań prawnych i umownych związanych z naszymi stosunkami 
handlowymi. 

(ii) w celu zapewnienia zgodności z krajowymi i europejskimi przepisami i 
regulacjami prawnymi (np. przechowywanie danych zgodnie z 
ustawowymi okresami przechowywania danych określonymi w Ustawie o 

 
1 Rozporządzenie 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). 

2 Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO. 
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adwokaturze3, Ustawie o radcach prawnych4, Ustawie o rachunkowości5, 
Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach6 itp. W szczególności, 
przed zaakceptowaniem określonych zleceń, może zaistnieć konieczność 
przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawne 
zobowiązania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu7. W tym kontekście jesteśmy zobowiązani przechowywać (kopie) 
dostarczonych nam dokumentów w celach identyfikacyjnych przez co 
najmniej pięć lat (a maksymalnie dziesięć lat) po upływie terminu ważności. 

(iii) W celu utrzymywania stosunków biznesowych i przekazywanie 
aktualnych informacji prawnych lub związanych z działalnością 
gospodarczą i biznesową, np. poprzez wysyłanie listów informacyjnych 
dotyczących najnowszych wydarzeń prawnych i zapraszanie na określone 
wydarzenia ("Business Breakfast", "Schoenherr Abend" itp.). 

(iv) W celu skutecznej i prawidłowej koordynacji, organizacji i zarządzania 
biznesem oraz związanych z nim wewnętrznych celów 
administracyjnych Grupy Schoenherr (np. dla celów księgowych). 

(v) Dla celów komunikacji i optymalizacji naszego systemu zarządzania 
kontaktami (Client Relationship Management "CRM"). 

(vi) W celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i operacji 
informatycznych w Schoenherr. 

(vii) W celu zaangażowania dostawców usług (np. zewnętrznych dostawców 
usług IT), którzy wspierają nasze procesy biznesowe. 

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o inne podstawy prawne 
zgodne z RODO oraz w zgodzie z ochroną danych, prawem cywilnym i wszelkimi 
innymi obowiązującymi przepisami. 

Gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania i realizacji 
naszych usług prawnych, lub dane, które zostały nam dobrowolnie przekazane przez 
Państwa. Zwracamy uwagę, że w pewnych okolicznościach możemy wstrzymać się 
od przyjęcia zlecenia w przypadku nieprzekazania lub podania niepełnych danych 
osobowych, które są niezbędne do wykonania i realizacji naszych usług prawnych. 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zawierające szczegółowe dane 
osobowe lub istotne okoliczności, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, 

 
3 Art. 16c ustawy o adwokaturze. 
4 Art. 5c ustawy o radcach prawnych. 
5 Art. 73 i 74 ustawy o rachunkowości. 
6 Rozdział 4b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
7 Na przykład Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/843, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673. 
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numer telefonu, data urodzenia, wiek, płeć, numer ubezpieczenia społecznego, 
nagrania wideo, zdjęcia, nagrania głosowe osób fizycznych oraz dane biometryczne, 
takie jak odciski palców. Dane osobowe mogą również obejmować specjalne 
kategorie danych, takie jak dane dotyczące zdrowia lub dane związane z 
postępowaniem karnym. 

Należy również pamiętać, że ogólnie rzecz biorąc, podczas przetwarzania danych 
osobowych, zawsze ważymy i porównujemy Państwa i nasze uzasadnione interesy8 
i w ten sposób przeprowadzamy test równowagi. Na życzenie udzielimy Państwu 
dalszych informacji w związku z przeprowadzonym przez nas testem równowagi. 

Nie przetwarzamy Państwa danych do celów podejmowania decyzji, które opierają 
się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co ma dla 
Państwa skutki prawne lub wpływa na Państwa w podobny znaczący sposób. 

3 Relacja klient-prawnik 

Jako kancelaria prawna jesteśmy zobowiązani do gorliwego, wiarygodnego i 
sumiennego reprezentowania Państwa interesów. W związku z tym, w oparciu o 
interes naszych klientów, jesteśmy prawnie zobowiązani do zbierania wszelkich 
danych osobowych dotyczących naszych klientów, które są niezbędne do 
sumiennego reprezentowania naszych klientów. Ponadto przetwarzamy Państwa 
dane osobowe w oparciu o umowę pomiędzy nami, Państwa zgodę, nasze 
zobowiązania prawne i/lub umowne9, jak również wszelkie inne cele objęte 
przepisami o ochronie danych. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów 
statystycznych tylko wtedy, gdy są one anonimowe 

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 

 
8 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
9 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO. 
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newslettery, portal kariery). Korzystamy z takich danych w konkretnym celu danej 
usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Stosowną podstawą prawną dla powyższego przetwarzania danych osobowych jest 
z jednej strony nasz uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności, 
bezpieczeństwa itp. naszej strony internetowej, a z drugiej strony Państwa zgoda, 
którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem natychmiastowym10. 

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. Należy pamiętać, że niektóre z naszych Biur 
zlokalizowanych w innych krajach mają swoje własne lokalne działania 
marketingowe, takie jak wysyłanie lokalnych informacji prasowych i 
newsletterów. 

Stosowną podstawą prawną dla powyższego przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w każdej 
chwili ze skutkiem natychmiastowym, lub też uzasadniony interes 
odpowiedniego Biura Schoenherr w utrzymaniu stosunków handlowych, jak 
również w informowaniu istniejących i potencjalnych klientów, w zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące prawo krajowe11. 

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 wyłącznie dane osobowe, które zostały ujawnione w podaniu o 
pracę, w tym stopień naukowy, doświadczenie zawodowe, imię i nazwisko, 
dane kontaktowe, CV, list motywacyjny oraz wszelkie inne informacje i 

 
10 Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO 
11 Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a oraz/lub lit. f RODO. 
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dokumenty, które zostały przesłane. Należy pamiętać, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych może być prowadzone przez jednego z naszych 
dostawców usług (tzw. "przetwarzającego"; patrz punkt 7 niniejszego 
oświadczenia o ochronie danych osobowych) w imieniu firmy Schoenherr. 

Stosowną podstawą prawną dla powyższego przetwarzania danych 
osobowych jest, w zależności od zakresu przetwarzanych danych, albo 
przepis prawny12, albo zgoda, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać 
ze skutkiem natychmiastowym13. Zwracamy uwagę, że w przypadku, gdy 
nie przekażą nam Państwo swoich danych wymaganych do korzystania z 
portalu kariery zawodowej lub przekażą je w niewystarczającym stopniu, 
możemy być zmuszeni do zawieszenia procesu składania aplikacji. 

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. 
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. 

Będziemy zapraszać Państwa na nasze Wydarzenia, jeśli Państwo się na nie zapisali. 
W tym przypadku, Państwa zaproszenie jest wysyłane na podstawie Państwa zgody, 
którą można w każdej chwili wycofać. Pozostawanie w kontakcie z naszymi byłymi 
prawnikami i współpracownikami jest dla nas szczególnie ważne. Wyślemy Państwu 
te zaproszenia również w oparciu o Państwa zgodę, którą można w każdej chwili 
wycofać14. Jeśli są Państwo lub byli naszymi klientami, w naszym uzasadnionym 
interesie leży zapraszanie Państwa na imprezy. Mogą nas Państwo w każdej chwili 
powiadomić, że nie chcą otrzymywać kolejnych zaproszeń15. 

Należy pamiętać, że niektóre z naszych Biur znajdujących się w innych krajach mają 
swoje własne lokalne działania marketingowe, takie jak wysyłanie zaproszeń na 
własne lokalne wydarzenia. Odpowiednia podstawa prawna dla tego przetwarzania 
Państwa danych osobowych opiera się albo na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo 
wycofać w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, albo na uzasadnionym 
interesie odpowiedniego Biura Schoenherr, jeśli i w zakresie, w jakim jest to 

 
12 Podstawa prawna: Art. 221 polskiego Kodeksu Pracy 
13 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
14 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
15 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
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dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Również w tym przypadku 
mogą Państwo powiadomić nas w każdej chwili, że nie chcą otrzymywać dalszych 
zaproszeń16. 

4.3 Nadzór wideo 

Wejście do naszego budynku wyposażone jest w system monitoringu wizyjnego, 
który zabezpiecza nasze biura, w szczególności informacje, które nasi klienci nam 
powierzyli. Wskazują na to znaki w monitorowanych pomieszczeniach. Ten ostatni 
system pozwoli na nagrywanie wideo podczas wizyty w naszych biurach. Nagrania 
te są przechowywane w zaszyfrowanej formie przez czternaście dni. Dostęp do tych 
nagrań wideo mamy tylko wtedy, gdy istnieje ku temu szczególny powód (np. 
przestępstwo ma miejsce bezpośrednio w polu widzenia jednej z naszych kamer 
wideo). 

Stosowną podstawą prawną dla tego przetwarzania danych osobowych jest nasz 
uzasadniony interes w zapewnieniu ochrony naszej własności i danych naszych 
klientów oraz w ustanowieniu wystarczających dowodów, które mogą być 
przedstawione w razie potrzeby17. 

4.4 Zarządzanie relacjami z klientami (Client Relationship Management "CRM") 

Jeśli skontaktowali się Państwo z nami, będziemy w posiadaniu Państwa danych 
kontaktowych.  

Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań 
umownych i prawnych, skontaktowania się z Państwem lub w oparciu o nasz 
uzasadniony interes w celu optymalizacji naszego systemu zarządzania kontaktami. 
Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Państwa 
danych w celu optymalizacji naszego systemu zarządzania kontaktami18. Jeżeli 
wyślecie nam Państwo uzasadnione powiadomienie o sprzeciwie, zbadamy fakty i 
albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo poinformujemy Państwa o istotnych 
i uzasadnionych powodach, dla których konieczne jest dalsze przetwarzanie danych. 

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. 

 
16 Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO. 
17 Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz/lub lit. f RODO. 
18 Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz/lub lit. f RODO. 
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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). 

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 
uprawnieni 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, które 
wynikają ze zlecenia, 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 

Co do zasady, przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, 
gdy i w zakresie, w jakim istnieje ważna podstawa prawna do tego przekazania i gdy 
przekazanie to nie narusza żadnych zobowiązań w zakresie tajemnicy zawodowej. W 
każdym przypadku przekazujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to 
wymagane dla danego celu, wymagane przez obowiązujące prawo, przekazanie 
opiera się na uzasadnionym interesie lub na Państwa zgodzie. 

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. 
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W razie potrzeby, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do następujących 
odbiorców: 

 sądom i organom władzy;  

 przeciwnikom i ich prawnym przedstawicielom; 

 innym Biurom Schoenherr; 

 niezależnym prawnikom we współpracy z firmą Schoenherr; 

 właściwym izbom adwokackim i radcowskim; 

 doradcom podatkowym i audytorom; 

 bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym; oraz  

 dostawcom usług (np. biura podróży, taksówki, hotele). 

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). 

Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (tzn. usługodawcy) również 
przetwarzają Państwa dane osobowe. Są to w szczególności dostawcy usług IT, 
dostawcy innych narzędzi i oprogramowania komputerowego, jak również 
odpowiednich lub powiązanych usług. Nasi przetwarzający przetwarzają Państwa 
dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i w 
celach wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 
Niektórzy z tych przetwarzających znajdują się poza terytorium UE/EOG. Jednak 
zawsze, gdy korzystamy z usług naszych procesorów, zawsze dbamy o zachowanie 
europejskiego poziomu ochrony danych i europejskich standardów bezpieczeństwa 
danych. 

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. 
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Jeśli złożyli Państwo podanie o pracę za pośrednictwem portalu kariery zawodowej, 
możemy również pozyskiwać Państwa dane od podmiotów trzecich (np. 
wyszukiwarki, portale społecznościowe). 

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 

Przechowujemy dane nie dłużej niż jest to konieczne do wypełnienia naszych 
zobowiązań umownych lub prawnych oraz do obrony ewentualnych roszczeń. Jeżeli 
nie wymagamy już od Państwa danych osobowych, usuwamy je lub nadajemy im 
anonimowość, aby uniemożliwić identyfikację użytkownika. 

W zależności od celu przetwarzania danych obowiązują różne okresy 
przechowywania różnych kategorii danych. Konkretny okres przechowywania 
poszczególnych danych można wywnioskować z różnych przepisów prawnych, np. 
art. 5c ustawy o radcach prawnych, art. 16c ustawy o adwokaturze czy art. 73 i 74 
ustawy o rachunkowości. Na życzenie chętnie udzielimy Państwu bardziej 
szczegółowych informacji na temat okresu przechowywania Państwa danych/danych 
przez Państwa przekazanych19. 

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 

 
19 Dane kontaktowe znajdują się w p. 14 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. 
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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. 

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 internetowej20. 

Odpowiednią podstawą prawną dla tego przetwarzania danych osobowych jest 
zgoda, której nam Państwo udzielili, klikając na baner cookies na naszej stronie 
internetowej. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem 
natychmiastowym21. 

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. Musimy przetwarzać 
te pliki logowania w celu zapewnienia funkcjonalności, stabilności i bezpieczeństwa 
naszej strony internetowej. Dane te nie są łączone ze źródłami danych osobowych. 
Zastrzegamy sobie prawo do zbadania tych danych w późniejszym terminie, jeśli 
istnieją solidne dowody, które sugerują ich bezprawne wykorzystanie. Odpowiednią 
podstawą prawną dla tego przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony 
interes w zakresie funkcjonalności, stabilności i bezpieczeństwa naszej strony 
internetowej22. 

12 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 

 
20 Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie można znaleźć na stronie 
https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/. 

21 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
22 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
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Państwa danych osobowych, źródle ich pochodzenia, ich odbiorcach, okresie, przez 
który Państwa dane będą przechowywane oraz o celu ich przetwarzania23. 

Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy nieprecyzyjne lub niekompletne dane 
dotyczące Państwa, mają Państwo prawo do ich sprostowania lub 
uzupełnienia24. 

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 prawem25. 

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. Mogą Państwo również złożyć wniosek o ograniczenie 
przetwarzania Państwa danych, jeżeli Państwa dane osobowe nie są już potrzebne 
do celów przetwarzania, ale są niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony 
roszczeń prawnych, lub jeżeli sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu do czasu 
sprawdzenia, czy nasze uzasadnione powody mają pierwszeństwo przed 
uzasadnionymi powodami podanymi przez Państwa26. 

Należy pamiętać, że prawa te wzajemnie się uzupełniają, dlatego mogą Państwo 
zwrócić się do nas z prośbą o skorygowanie, uzupełnienie lub usunięcie Państwa 
danych. Wniosek taki musi zawierać wystarczające uzasadnienie, dlaczego dane 
powinny zostać poprawione, usunięte lub ograniczone, abyśmy mogli ocenić, czy 
wymogi prawne dotyczące wykonania Państwa wniosku zostały spełnione. W 
przypadku korekty, wniosek musi również określać, w jaki sposób dana powinna 
zostać poprawiona i jak dane powinny być prawidłowo odczytywane. 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa 
zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Zostali 
Państwo poinformowani, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność 
przetwarzania Państwa danych w oparciu o Państwa zgodę przed jej cofnięciem27. 
Jak zaznaczono, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa 
danych osobowych, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie 
prawnym lub na Państwa zgodzie. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu, 
prosimy o podanie przyczyn takiego postępowania28. 

 
23 Art. 15 RODO 
24 Art. 16 RODO. 
25 Art. 17 RODO. 
26 Art. 18 RODO. 
27 Art. 7 RODO. 
28 Art. 28 RODO. 
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W niektórych przypadkach mają Państwo również prawo do otrzymania swoich 
danych osobowych przetwarzanych przez nas w wybranym przez nas formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego lub do poinstruowania nas o przekazaniu 
takich danych bezpośrednio wybranej przez Państwa osobie trzeciej; w tym 
kontekście przenoszenie danych nie może być wykluczone przez nieracjonalne 
wysiłki lub zobowiązania prawne bądź inne zobowiązania lub wymogi poufności 
(prawo do przenoszenia danych)29. 

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. 14 
niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych. 

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. 

13 Postanowienia ogólne 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszego oświadczenia o 
ochronie danych osobowych w celu odzwierciedlenia zmian prawnych i/lub 
technicznych i/lub wymagań lub jakichkolwiek zmian w naszej działalności. 

Podejmiemy uzasadnione starania, aby niezwłocznie poinformować Państwa o takich 
aktualizacjach. Data ostatniej aktualizacji jest widoczna na pierwszej stronie 
niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. 

14 Dane kontaktowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Schönherr Halwa Spółka Komandytowa 
Ul. Próżna 9 

PL-00-107 Warszawa 

Prosimy o zadawanie wszelkich pytań i wysyłanie pism o wycofaniu zgody na adres: 
dataprotectionPL@schoenherr.eu. 

 
29 Art. 20 RODO. 


