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1 lutego 2015 r. 

 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Słownik 

Usługodawca: radca prawny Justyna Adamiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego 

Justyna Adamiak, ul. Rzemieślnicza 13, 20-716 Lublin, NIP: 7122791696, REGON: 061710122.  

Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta 

z usługi Pomoc prawna on-line i/lub usługi Newsletter. 

 

W celu skorzystania z funkcji Pomoc prawna on-line należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem udostępnionego 

na Stronie formularza Pomocy prawnej on-line, wpisując niezbędne dane (imię, nazwisko, adres e-mail).  

 

W celu skorzystania z usługi Newsletter należy wypełnić udostępniony na Stronie formularz Newsletter, wpisując niezbędne 

dane (adres e-mail).  

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z usług Pomocy 

prawnej on-line i/lub Newsletter. 

 
Dane osobowe przetwarzane są przez radcę prawnego Justynę Adamiak, prowadzącą działalność pod firmą Kancelaria Radcy 
Prawnego Justyna Adamiak, ul. Rzemieślnicza 13, 20-716 Lublin, NIP: 7122791696, REGON: 061710122 w celu: 
-administrowania stroną www.kancelariajustynaadamiak.pl  

-wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną Pomoc prawna on-line i/lub Newsletter, w tym także w zakresie 

postępowania reklamacyjnego,  

-organizowania konkursów, 

-marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy, 

-przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi 

Newsletter, w przypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę. 

 

Żadne dane osobowe, do żadnych celów, nie są sprzedawane, przekazywane, udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, za 
wyjątkiem, gdy Usługodawca jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów państwowych i 
samorządowych na podstawie i w trybie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy może usunąć swoje dane. 
 
Każdemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza 
prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego 
siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia 
i nazwiska, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, uzyskania 
informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych 
danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane go dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany 
do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, uzyskania informacji 
o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są 
udostępniane uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie 
danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania 
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 
ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego 
danych ze względu na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, 
wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je 
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych, 
wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem 
art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Usługobiorca może poinformować Usługodawcę o zmianie danych poprzez kontakt na adres ul. Rzemieślnicza 13, 20-716 Lublin 

lub  za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@kancelariajustynaadamiak.pl 

 

http://www.kancelariajustynaadamiak.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmrsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmztsltqmfyc4mryg43dgmrsgm
mailto:kontakt@kancelariajustynaadamiak.pl
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W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja 
Zarządzania Systemem Informatycznym. 

 
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie stron WWW Usługodawcy. Na stronie Usługodawcy jak i w wiadomościach 
wysyłanych w ramach usługi Newsletter mogą być zamieszczone linki do innych stron a także wtyczki społecznościowe 
(Facebook, Google+ oraz YouTube). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, oprogramowanie, produkty, usługi 
ani za politykę ochrony danych osobowych stosowaną przez inne podmioty. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką ochrony 
danych osobowych oraz regulaminami innych stron. 
  
Prawa autorskie 
 
Teksty, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka Prywatności zamieszczone na stronie 
www.kancelariajustynaadamiak.pl objęte są prawem autorskim i są własnością Usługodawcy. 
 
 
Administrator danych: 

  

radca prawny Justyna Adamiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Adamiak, ul. 

Rzemieślnicza 13, 20-716 Lublin, kontakt@kancelariajustynaadamiak.pl, NIP: 7122791696, REGON: 061710122.  

 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r. 
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