
 

 

 
 
 
Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych w Kancelarii  
 
W działalności Kancelarii przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia jak najwyższych standardów 
bezpieczeństwa powierzonych nam informacji z uwagi na doniosłe znaczenie tajemnicy zawodowej 
radcy prawnego, w tym także znaczenie efektywnej ochrony danych osobowych. Czynimy tak nie 
dlatego, że obowiązuje RODO czy inne ustawy branżowe, ale dlatego, że uważamy, iż tak należy 
postępować. 
 
Celem zapewnienia integralności i poufności danych Kancelaria wdrożyła procedury umożliwiające 
dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to 
niezbędne, ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.  
 
Stosujemy różnorodne organizacyjne oraz techniczne rozwiązania w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i legalności operacji na danych osobowych. Wdrożone rozwiązania są na bieżąco monitorowane, 
ulepszane oraz rozwijane. 
 
Regularnie monitorujemy odbiorców danych osobowych, co do faktycznego stosowania odpowiednich 
środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.  

 
W razie, gdyby doszło do incydentu naruszenia ochrony danych osobowych mamy na tę okoliczność 
wdrożone procedury m.in. minimalizujące potencjalne dolegliwości i skutki takich zdarzeń dla 
podmiotów danych. 
 
Wszyscy pracownicy i współpracownicy kancelarii z dużą starannością respektują obowiązki wynikające 
z tajemnicy zawodowej radcy prawnego niezależnie od obowiązków wynikających z RODO. 
W codziennej działalności gromadzimy dane osobowe tylko niezbędne dla naszych procesów 
przestrzegając zasady minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. 
 
Uważnie analizujemy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, a w sytuacji przetwarzania 
danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes kancelarii dodatkowo przeprowadzamy testy 
równowagi jako element samosprawdzenia adekwatności przetwarzania danych osobowych.  

 
Wnikliwie i przejrzyście, różnymi metodami, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych, 
w momencie ich zbierania, chyba że przepisy szczególne nas z tego zwalniają. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w Polityce prywatności, w zamieszczonych przykładowych klauzulach informacyjnych 
lub kontaktując się z nami bezpośrednio.  
 
Zgodnie z postanowieniami RODO jesteśmy gotowi na realizację poszczególnych praw podmiotów 
danych i posiadamy stosowne rozwiązania proceduralne, organizacyjne oraz przeszkolony personel.  

 
We wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, obowiązkiem 
informacyjnym oraz zgłaszaniem żądań realizacji praw podmiotów danych oraz innych prosimy 
o kontakt w formie pisemnej na adres stacjonarny podany w Zakładce Kontakt, drogą e-mail: 
kancelaria@kwwp.pl. Zastrzegamy, że celem zidentyfikowania podmiotu zgłaszającego żądanie 
możemy zwrócić się o dodatkowe informacje i wyjaśnienia celem bezpiecznego udzielania odpowiedzi 
właściwej osobie.  
 


