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INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 
 

Administrator danych 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UCLP Services Spółka z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa, e-mail: biuro@uclp.pl, tel. +48 22 493 62 
50. 
 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO w 
celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie jako czynności zmierzającej do ewentual-
nego zawarcia umowy o doradztwo, a także w celu realizacji umowy w przypadku jej zawar-
cia, jak również w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków praw-
nych oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora.  

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. ce-
lów, a w przypadku zawarcia umowy o doradztwo przez okres jej realizacji oraz po jej zakoń-
czeniu przez okres wymagany przepisami prawa i wyznaczony terminami przedawnienia 
ewentualnych roszczeń.     

Prawo dostępu do danych oraz pozostałe uprawnienia 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów RO-
DO. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Konsekwencje niepodania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest nie-
zbędne do odpowiedzi na zapytanie i zawarcia umowy o doradztwo. 
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Odbiorcy danych 

Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie adwokatom, radcom prawnym, do-
radcom podatkowym i tłumaczom współpracującym z UCLP Services Sp. z o.o. przy realizacji 
usług doradztwa.  

Przekazywanie Pana danych do państw trzecich może odbywać się w sytuacji, gdy podany 
przez Pana dla celów korespondencji adres e-mail lub adres e-mail osoby trzeciej, której dane 
mają zostać przekazane w związku z realizacją umowy, znajduje się na serwerach w państwie 
trzecim. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w stosunku do których Komisja 
stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W przypadku konieczności przekazania Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego, w stosunku do którego decyzja Komisji nie została wydana, 
zostanie Pan o tym szczegółowo poinformowany w celu wyrażenia zgody. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilo-
wane.  

 
 
 


