
 

 

 

 



Strona 1 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków świadczenia usług prawnych i podatkowych przez Ginelli 

Wienskowski Sobczak Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi S.K.A.  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE 

ŚWIADCZENIEM USŁUG PRAWNYCH, PODATKOWYCH I PŁACOWYCH 

 

Kto przetwarza dane osobowe?  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria prawno-podatkowa działającą pod 

firmą: Ginelli Wienskowski Sobczak Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi spółka komandytowo-

akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Poplińskich 10/6, 61-574 Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000966797, 

NIP 7831856084 oraz REGON 521857958 („Kancelaria” lub „GWS”).  

 

Jakie dane są przetwarzane? 

Kancelaria przetwarza dane o osobach fizycznych – Klientach, którzy są osobami fizycznymi oraz o 

osobach fizycznych, których dane uzyskała od Klientów w toku i na potrzeby świadczenia usług na 

ich rzecz, w szczególności stanowiące podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię, 

nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, przyporządkowanie organizacyjne), a także dalsze dane 

przekazywane w treści prowadzonej komunikacji z Klientem lub zawarte w dokumentach danej 

sprawy.  

Czy podanie danych jest konieczne? 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia 

lub wykonania umowy z GWS.  

W szczególności przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

mogą warunkować zawarcie umowy od podania określonych danych dotyczących Klienta.   

 

W jakim celu dane są przetwarzane? 

Dane będą przetwarzane w celu: 

1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej przez Klienta z Kancelarią GWS, której przedmiotem 

jest świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, prowadzenie rejestrów podatkowych, 

obsługa kadrowo-płacowa, w tym reprezentacji Klienta w toku postępowań sądowych i 

administracyjnych, oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z wykonaniem umowy, 

2. wykonywania ustawowych obowiązków Kancelarii GWS, w szczególności podatkowych i 

sprawozdawczych, 

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii GWS opisanego poniżej – przez czas 

niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii GWS, w tym zakresie nie 

dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu. 

Sprzeciw nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z udzieleniem 

pomocy prawnej lub wykonywaniem doradztwa podatkowego – w tym przypadku stosujemy 

odpowiednio okresy 10-letni i 5-letni wskazane poniżej. 
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Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

Podstawą prawną przetwarzania jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (dalej: RODO) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kancelarii GWS 

ustawowych obowiązków, 

 art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Kancelarii GWS, polegający na 

zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, obronie 

przed roszczeniami oraz zapobieganiu oszustwom, 

 art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. 

 

Kancelaria GWS przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wynikającymi z ustaw regulujących 

zawody radcy prawnego i doradcy podatkowego. W szczególności dane osobowe i pozostałe 

informacje dotyczące spraw Klientów stanowią informacje poufne zgodnie z wiążącym radców 

prawnych i doradców podatkowych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.  

Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na nią wpływa. 

Kto może być odbiorcą danych osobowych? 

 

Kancelaria GWS nie przekazuje danych osobowych osobom niepowołanym. Poza pracownikami i 

współpracownikami, którzy są upoważnieni do ich przetwarzania w ramach Kancelarii GWS, dane te 

mogą być udostępniane tylko ograniczonemu kręgowi odbiorców. Mogą to być wybrane podmioty 

trzecie, świadczące na rzecz Kancelarii GWS usługi zlecone i pomocnicze w celu zapewnienia 

prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię GWS (np. doradcy podatkowi, radcy prawni, 

dostawcy usług księgowych, kadrowo płacowych, IT, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie). W 

zależności od rodzaju zlecenia realizowanego na rzecz Klienta (np. sporządzenia opinii, wniosku o 

udzielenie wiążącej interpretacji prawa podatkowego, postępowania sądowego bądź 

administracyjnego, transakcji handlowej, negocjacji i przygotowania umowy, itp.), odbiorcami danych 

mogą być ponadto inne podmioty uczestniczące w danym działaniu (np. właściwe gremia i organy, 

inni uczestnicy tych działań, ich doradcy i reprezentanci, kontrahenci stron). 

Ponadto, odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Kancelaria GWS ma obowiązek 

przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów rachunkowych oraz przepisów prawa podatkowego.  

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
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Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe? 

 

Okres przechowywania w stosunku do danych osobowych zgromadzonych w ramach wykonywania 

zawodu radcy prawnego bądź w toku prowadzonego przez radcę prawnego postępowania wynosi 10 

lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub świadczono pomoc prawną, w ramach 

których dane osobowe zostały zgromadzone.  

 

Okres przechowywania w stosunku do danych osobowych zgromadzonych w związku ze 

świadczeniem usług doradztwa podatkowego wynosi 5 lat od daty wykonania usługi.  

Jakie przysługują Państwu uprawnienia? 

Przysługuje Państwu prawo: 

 dostępu do swoich danych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę 

prawnego lub doradcę podatkowego tajemnicy zawodowej; 

 poprawiania danych; 

 żądania usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 ograniczenia przetwarzania danych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania 

przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego tajemnicy zawodowej; 

 przenoszenia danych. 

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu również prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza 

Państwa dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes i o ile dane osobowe nie zostały 

pozyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej lub wykonywaniem doradztwa podatkowego. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 


