
Klauzula informacyjna 
dla osób zainteresowanych obsługą prawną w zakresie kredytów frankowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
1)Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Sadłowskiej Joanna Sadłowska REGON: 280311450 , 
ul. Warmińska 17/4, 10-544 Olsztyn, NIP: 7391132300, zwana dalej: „Administratorem”.
2)Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Wiśniewskiej Małgorzata Wiśniewska, ul. 
Warmińska 17/4, 10-544 Olsztyn, NIP: 7391132300 , REGON: 510960202, zwana dalej: 
„Administratorem”.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia  działań na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy o obsługę prawną w zakresie kredytów frankowych. Oznacza to, że Twoje
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1.

Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Administrator  może  przekazywać  Twoje  dane  osobowe  innym  odbiorcom,  którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Podmioty
którym powierzono  przetwarzanie  Twoich danych osobowych należą  w szczególności  do
kategorii  dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i  nie będą przetwarzać Twoich danych
osobowych  na  terenie  państw  trzecich.  Do  kategorii  odbiorców,  którym  Administrator
powierzył  przetwarzanie  danych  osobowych,  należą  dostawcy  oraz  zewnętrzne  podmioty
współpracujące  z Administratorem,  które świadczą na jego rzecz usługi  takie  jak obsługa
księgowo-finansowa, czy obsługa informatyczna. 
W  żadnym  jednak  wypadku  Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przesyłane  do  kraju  spoza
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (EOG)  i  nigdy  nie  będą  tam  przetwarzane.
Ponadto, Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki
obowiązek  wynikać  będzie  z  przepisów  prawa,  bądź  udostępnienie  będzie  wynikało  ze
stosunku łączącego Ciebie z Administratorem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas niezbędny do podjęcia działań na Twoje
żądanie w związku z analizą Twojej sprawy pod kątem faktycznym i prawnym, nie później
jednak niż do 6 lat od dnia zakończenia współpracy, o ile do jej zawarcia dojdzie.

Jakie przysługują Ci prawa?

1Rozporządzenie 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)



Przysługuje Ci prawo do:
 dostępu  do  Twoich  danych  osobowych  i  otrzymania  kopii  danych  osobowych

podlegających przetwarzaniu;
 sprostowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych;
 żądania usunięcia  Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w

przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
o Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

lub w inny sposób przetwarzane;
o Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem;
o Twoje  dane  muszą  zostać  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku

prawnego  przewidzianego  w prawie  Unii  Europejskiej  lub  prawie  państwa
członkowskiego, któremu podlega Administrator.

 żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Jeżeli  uważasz,  że  Twoje  dane  osobowe  są  przetwarzane  niezgodnie  z  prawem,  możesz
wnieść również skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt:
Jeśli  potrzebujesz  dodatkowych  informacji  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  lub
chcesz  skorzystać  z  przysługujących  Ci  praw,  prosimy  o  skontaktowanie  się  z
Administratorem na adres poczty elektronicznej: biuro@radcy-prawni.olsztyn.pl


