
Obowiązek informacyjny (RODO). 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż administratorem 

podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Radców Prawnych Murdza 
Poznańska Murdza Spółka partnerska z siedzibą w Lublinie, KRS 0000550373. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona 

przez Panią/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zapytania zgłoszonego za 

pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia 

odpowiedzi na nie. 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli wymaga tego realizacja 

umowy łączącej strony lub na przekazanie danych została wyrażona zgoda. Podmiot trzeci 

mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Kancelarii. 

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do 

przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą 

służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji. 



Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• korespondencyjnie na adres siedziby spółki - ul. Górna10/4, 20-005 Lublin;

• telefonicznie pod numerem (81) 534 81 13

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: biuro@krp.pl 

Dodatkowo informujemy, że odpowiedź Kancelarii na zapytanie zgłoszone za pośredniczę 

formularza umieszczonego na stronie internetowej nie będzie poradą prawną, ani nie będzie 

zawierała rozwiązania problemu, a jedynie informację czy Kancelaria może podjąć się sprawy, 

udzielić porady i jakie kroki proponuje.  

Usługi świadczone przez Kancelarię są odpłatne, a Klient przed podjęciem decyzji o zleceniu 

będzie miał możliwość zapoznania się z propozycją i będzie mógł ją zaakceptować lub odrzucić. 
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