
 

 

 

 

Privacy notice / Polityka ochrony prywatności 
Poland / Polska 

 

 

 

 

 

W skrócie… 

Privacy notice / Polityka ochrony prywatności 

Poland / Polska 

 Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu udzielania porad prawnych i świadczenia powiązanych 
usług (włącznie z wiadomościami marketingowymi, jeśli ich Państwo sobie życzyli), zarządzania naszą 
działalnością, rekrutacji nowego personelu, wypełniania naszych obowiązków prawnych oraz poprawy  
i monitorowania działania naszych platform elektronicznych

 Możemy dodawać Państwa dane osobowe do naszej globalnej bazy danych kontaktów, zarządzanej 
przez Eversheds Sutherland (International) LLP i wykorzystywanej przez sieć kancelarii Eversheds 
Sutherland, w szczególności w przypadku, gdy są Państwo klientem lub potencjalnym klientem

 Dysponujemy odpowiednimi środkami do zabezpieczenia Państwa danych osobowych w przypadku ich 
transferu poza Unię Europejską lub Wielka Brytanię

 Podejmujemy kroki w celu ograniczenia do minimum ilości danych osobowych, które posiadamy na 
Państwa temat, oraz w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa

 Usuwamy Państwa dane osobowe kiedy już ich nie potrzebujemy i dysponujemy politykami 
określającymi termin ich usunięcia

 W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw

 Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące każdej z wyżej wymienionych kwestii – prosimy  
o  ich wysyłanie na adres dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych mogą 
Państwo zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności (informacjami o ochronie danych) poniżej: 

 

Kim jesteś? 
 

Jestem… 
 

 

…klientem, potencjalnym klientem, osobą, która zarejestrowała się w celu otrzymywania 
wiadomości marketingowych od Eversheds Sutherland lub jedynie przegląda stronę internetową 
Eversheds Sutherland 

…kimś innym (takim jak klient, dostawca lub osoba kontaktowa z mediów dla Eversheds 
Sutherland, itd.) 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com


 

 

 
 

Polityka ochrony prywatności 
Klienci, potencjalni klienci, osoby, które zarejestrowały się w celu otrzymywania wiadomości marketingowych, 

oraz osoby jedynie przeglądające www.eversheds-sutherland.com 
 

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021 
 

 
O niniejszej polityce 

 

Niniejsza Polityka Prywatności  znajduje zastosowanie do sieci firm prawniczych Eversheds Sutherland (zwanych 
również "Eversheds Sutherland", "ES" "my", "nasze" i "nas") poza biurami w Austrii, Belgii, Finlandii, Włoszech, 
Szwecji i Szwajcarii, których polityki prywatności  dostępne są tutaj.  

Niniejsza polityka wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego Państwa dane osobowe są przetwarzane przez sieć firm 

prawniczych Eversheds Sutherland, gdy udzielamy Państwu porad prawnych i udostępniamy powiązane usługi, 

kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych i innych platform cyfrowych oraz kiedy wysyłamy 

Państwu informacje marketingowe. 

 
Eversheds Sutherland jest "administratorem" w odniesieniu do wykorzystywania Państwa danych osobowych. Jest 

to termin prawny - oznacza, że podejmujemy decyzje dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy 

Państwa dane osobowe, przez co jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że Państwa dane osobowe są 

wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administratorem danych 

osobowych przetwarzanych w związku ze stroną www.eversheds-sutherland.com jest Eversheds Sutherland 

(International) LLP. Do celów pozostałych czynności przetwarzania wymienionych w niniejszej polityce 

administratorem będzie odpowiedni podmiot Eversheds Sutherland świadczący na rzecz Państwa i/lub Państwa 

organizacji usługi w zakresie doradztwa prawnego, udostępniający dowolną stronę internetową lub platformę 

elektroniczną bądź wysyłający do Państwa wiadomości marketingowe. W tym miejscu dostępna jest lista 

wszystkich biur Eversheds Sutherland świadczących usługi prawne wraz z danymi kontaktowymi.  

(W ograniczonych przypadkach, gdy współpracujemy z konsultantem w celu udzielenia Państwu porady prawnej, 

my i konsultant możemy być współadministratorami Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem 

przez konsultanta w celu udzielenia porady prawnej. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o tym 

przez konsultanta, w zakresie w jakim pozostajecie Państwo w kontakcie z konsultantem. W przypadku 

jakichkolwiek pytań dotyczących naszego współadministrowania z konsultantem lub wykonywania 

przysługujących Państwu praw w odniesieniu do danych osobowych, które są wspólnie kontrolowane, prosimy  

o kontakt w sposób określony w niniejszej polityce.)   
 

Użyte w tej polityce określenie dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej – w tym przypadku Państwa. 

 
Powinni Państwo zapoznać się z niniejszą polityką w celu uzyskania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe 

gromadzimy, jakie czynności w związku z nimi wykonujemy oraz w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich 

praw z nimi związanych. Powinni Państwo również zapoznać się z wszelkimi innymi informacjami o ochronie 

prywatności, które Państwu dostarczamy i które mogą każdorazowo mieć zastosowanie do wykorzystywania przez 

nas Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania 

dotyczące niniejszej polityki, prosimy o kontakt na adres dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 
 

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i skąd je pozyskujemy? 

To, czego Państwo szukają, można szybko znaleźć klikając na poniższe linki: 

O niniejszej polityce 

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i skąd je pozyskujemy? 

 
Jakie czynności wykonujemy w związku z Państwa danymi osobowymi i dlaczego? 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe i dlaczego? 

Gdzie przekazywane są Państwa dane osobowe? 

 
W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych? 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać? 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Cele przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych 

http://www.eversheds-sutherland.com/
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/data-protection-and-privacy-statement.page
http://www.eversheds-sutherland.com/
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com


 
Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, zasadniczo należą do pięciu głównych kategorii: (i) Dane 

Kontaktowe; (ii) Informacje Umożliwiające Określenie Tożsamości i Inne Informacje Prawne; (iii) Informacje 

dotyczące Spraw i Dane do Faktury; (iv) Preferencje Marketingowe; oraz (v) Informacje dotyczące Przeglądania i 

Korzystania z Urządzeń. 

Gromadzimy Państwa dane osobowe z różnych źródeł. Tabela poniżej zawiera różne rodzaje gromadzonych przez 

nas danych osobowych oraz źródła, z których je uzyskujemy. 

 

Kategoria Rodzaje danych osobowych 
Gromadzone  
z poniższych 

źródeł 
Dane Kontaktowe  Imię i nazwisko 

 Adres 
 Numer telefonu 
 Dane dotyczące organizacji (np. Państwa miejsce 

pracy, nazwa stanowiska i dane kontaktowe 
organizacji) 
 

 Od Państwa 

 Zasoby dostępne 
publicznie 

Informacje 
Umożliwiające 
Określenie 
Tożsamości i Inne 
Informacje Prawne 

 Data urodzenia 

 Dane umożliwiające identyfikację (np. paszport, 
faktura za media i/lub wyciąg z rachunku 
bankowego) 

 Informacje o tym, czy są Państwo osobą 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 
 

 Od Państwa 
 Systemy strony 

trzeciej używane 
przez nas do 
weryfikacji zgodności 
z przepisami 

Informacje dotyczące 
Spraw i Dane do 
Faktury 

 Dane dotyczące Państwa spraw lub zapytań,  
w tym korespondencja z Państwem związana 
ze sprawą 

 Informacje o innych osobach (np. Państwa 
klientach i/lub personelu), które udostępniają 
nam Państwo w związku ze swoimi sprawami 

 Informacje, które podają nam Państwo 
przychodząc do kancelarii Eversheds Sutherland 
(np. na spotkanie) 

 ID użytkownika oraz hasła używane przez 
Państwa w związku z naszymi platformami  
i usługami 

 Dane z Państwa faktury/faktury Państwa 
organizacji, dane dotyczące płatności oraz dane 
rachunku bankowego 
 

 Od Państwa 

 Doradcy i inne strony 
trzecie pracujące nad 
Państwa sprawami  
w  naszym/Państwa 
imieniu, lub osoby 
związane z drugą 
stroną transakcji lub 
sporu prawnego 

Preferencje 
Marketingowe 

 Interesy wynikające z obszaru praktyki 
prawniczej 

 Przedmiot zainteresowania firmy, branży 
 Preferencje w zakresie wiadomości 

marketingowych 
 

 Od Państwa 
 Informacje dostępne 

publicznie z zasobów 
online takich jak 
LinkedIn 

Informacje dotyczące 
Przeglądania i 
Korzystania z 
Urządzeń 

 Informacje generowane automatycznie w wyniku 
korzystania przez Państwa z naszych stron 
internetowych i innych platform elektronicznych 

 Adres IP 
 Informacje ujawniające lokalizację Państwa 

urządzenia elektronicznego 
 

 Od Państwa  
i wynikające  
z korzystania 
przez Państwa  
z naszych 
platform 
elektronicznych 

 

Prosimy mieć na uwadze, że jeśli nie podadzą nam Państwo swoich Danych Kontaktowych, możemy nie być  
w  stanie dostarczać Państwu żadnych wymaganych przez Państwa informacji, a jeśli nie podadzą nam Państwo 
swoich Danych Kontaktowych, Informacji Umożliwiających Określenie Tożsamości i Innych Informacji Prawnych 
lub Informacji dotyczących danej Sprawy i Danych do Faktury, nie będziemy mogli działać na Państwa rzecz. 

 
Jakie czynności wykonujemy w związku z Państwa danymi osobowymi i dlaczego? 

 
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do kilku różnych celów. Musimy zawsze mieć podstawę prawną  
(tj. przyczynę przewidzianą w przepisach) do przetwarzania Państwa danych osobowych. Tabela celów 
przetwarzania danych osobowych poniżej przedstawia cele, dla których przetwarzamy różne kategorie 
Państwa danych osobowych, oraz odpowiednią podstawę prawną do tego przetwarzania. Cele mające 

zastosowanie do Państwa będą się różnić w zależności od administratora Eversheds Sutherland (jak wyjaśniono 
w akapicie wprowadzającym powyżej). W przypadku niektórych operacji przetwarzania uważamy, że może istnieć 
więcej niż jedna podstawa prawna, zależnie od okoliczności. 

 
 

Przetwarzamy również określone szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące Państwa 
zdrowia, uzyskane w czasie Państwa wizyty w naszej kancelarii) oraz informacje dotyczące Państwa uprzedniej 
karalności (w stosownym przypadku), które wymagają wyższych standardów ochrony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do tych szczególnych kategorii danych osobowych zastosowanie mają różne podstawy prawne. 
Tabela celów przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych poniżej zawiera różne cele, dla 
jakich przetwarzamy takie kategorie Państwa danych osobowych, oraz odpowiednią podstawę prawną, na której 
opieramy się przy takim przetwarzaniu. Cele mające zastosowanie do Państwa będą się różnić w zależności od 
administratora Eversheds Sutherland (jak wyjaśniono w akapicie wprowadzającym powyżej). W przypadku 
niektórych operacji przetwarzania uważamy, że może istnieć więcej niż jedna podstawa prawna, zależnie od 



 

 

 
 

okoliczności. Obowiązują u nas również zasady wyjaśniania naszych procedur, w celu zapewnienia zgodności  
z obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych. 

 
Cookies i podobne technologie 

 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących stosowania przez nas cookies i podobnych technologii 
w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych platform prosimy zapoznać się z naszą Polityką Cookies. 

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe i dlaczego? 

 
Czasem udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim, jeśli zezwalają na to przepisy prawa, w tym 

takim, jak poniżej wymienione: 

 
 inne firmy, oddziały lub kancelarie sieci Eversheds Sutherland, w związku ze strategią naszej działalności 

oraz programami ukierunkowanymi na klienta i w przypadku, gdy jest to niezbędne do udzielenia przez 
nas Państwu porady prawnej dotyczącej różnych jurysdykcji, np. gdy są Państwo klientem lub 
potencjalnym klientem, możemy dodać Państwa dane osobowe do naszej globalnej bazy danych 
kontaktów z klientami, która jest dostępna dla prawników w całej sieci Eversheds Sutherland. Listę 
krajów, w których działamy, mogą Państwo znaleźć tutaj;

 

 adwokaci, inne kancelarie prawne (lub doradcy prawni) oraz sądy, w stosownym przypadku w związku 
z usługami doradztwa  prawnego świadczonymi dla Państwa;

 
 sądy, inne organy sądowe i inne urzędy w przypadku, gdy mamy odpowiedź na nakaz  lub inne wiążące 

wnioski;

 
 organy regulacyjne i organy egzekwujące prawo w przypadku, gdy jest to niezbędne 

do ewentualnych dochodzeń lub do odpowiedzi na zapytania w związku ze stosowaniem się przez nas do 
obowiązujących                       ustaw lub przepisów lub w związku z dochodzeniami karnymi bądź w przypadku, gdy 
jest to dozwolone                             na innej podstawie lub wymagane przez obowiązujące prawo; oraz

 
 profesjonalni doradcy (tacy jak kancelarie prawne – strony trzecie i księgowi) i inne podmioty trzecie  

w związku z naszymi uzasadnionymi działaniami biznesowymi.

 
Te organizacje będą również wykorzystywać Państwa dane osobowe jako “administrator” – będą one stosować 
własną politykę prywatności, z którą powinni się Państwo zapoznać, spoczywają na nich również obowiązki 
stosowania się do obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

 
Prosimy również usługodawców – strony trzecie – o wykonywanie pewnych funkcji biznesowych dla nas.  Obejmują 
one poniższe: 

 
 wsparcie IT, dostawcy usług w chmurze i dostawcy usług hostingowych, którzy pomagają nam  

w obsłudze naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, data room („pokój udostępniania danych”), 
systemów zarządzania dokumentami i organizacją pracy oraz innych systemów i aplikacji;

 
 firmy windykacyjne – strony trzecie w przypadku, gdy zajdzie potrzeba odzyskania jakichkolwiek 

środków pieniężnych należnych nam od Państwa;

 
 dostawcy usług marketingowych, w tym firmy wysyłające do Państwa ankiety i wiadomości 

marketingowe w naszym imieniu; oraz

 
 dostawcy usług z zakresu badań ankietowych, którzy pomagają nam w zestawianiu reakcji zwrotnych 

klientów.

 
Z naszymi usługodawcami zawrzemy umowę, która będzie zawierać ograniczenia sposobów, w jakie mogą oni 
przetwarzać Państwa dane osobowe, i nakładać na nich obowiązek zachowania odpowiednich standardów 
bezpieczeństwa. 

 
Gdzie przekazywane są Państwa dane osobowe? 

 
Z uwagi na to, że Eversheds Sutherland jest siecią różnych kancelarii prawnych działających globalnie, czasem 
będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe odbiorcom z innych systemów prawych, innych niż Państwa 
system. Niektóre z tych systemów prawnych mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa 
danych osobowych, jak zapewniany w Państwa systemie prawnym. W przypadku ewentualnie niezbędnego 
transferu  Państwa danych osobowych poza Unię Europejską lub Wielką Brytanię dokonamy takiego transferu 
wyłącznie w przypadku, gdy: 

 
 taki kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych;

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/cookies-policy.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/index.page


 

 

 
 

 odbiorca lub kraj odbiorcy podlegają zaaprobowanemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi 
postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami, które są równoznaczne z odpowiednim 
zabezpieczeniem Państwa danych osobowych;

 
 zastosowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, takie jak 

umowa z osobą lub podmiotem otrzymującym Państwa dane osobowe, która obejmuje określone warunki 
zalecane przez Komisję Europejską;

 
 transfer jest dozwolony przez obowiązujące przepisy; lub

 
 wyrazili Państwo wyraźną zgodę na transfer.

 
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię dowolnych właściwych zabezpieczeń stosowanych przez nas do 
zabezpieczenia transferu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym 
dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych? 

 
W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed przetwarzaniem niezgodnym z prawem lub bez 
upoważnienia i przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem będziemy stosować odpowiednie 
środki bezpieczeństwa. 

 
Jednakże prosimy mieć na uwadze, że w stosunku do danych osobowych podawanych nam przez Państwa online 
nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa w tym zakresie. Transmisja danych przez Internet odbywa się na 
Państwa ryzyko. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich haseł, których 
używają Państwo do uzyskania dostępu do platform Eversheds Sutherland. 

 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez ograniczony okres czasu i nie dłużej, niż jest to 
niezbędne do celów, do których je przetwarzamy. Będzie to zależeć od kilku czynników, w tym poniższych: 

 
 wszelkie ustawy lub przepisy, do których stosowanie się jest od nas wymagane; 

 
 kwestia, czy pozostajemy w sporze prawnym lub innym sporze ze sobą lub dowolną stroną trzecią; 

 
 rodzaj informacji, które posiadamy na Państwa temat; oraz 

 
 kwestia, czy zostaliśmy poproszeni przez Państwa lub organ regulacyjny o przechowywanie Państwa 

danych osobowych z uzasadnionej przyczyny. 

 
Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać? 

 
W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę 
(więcej informacji w tabeli zawierającej Cele przetwarzania danych osobowych poniżej), mają Państwo 
zawsze prawo do wycofania swojej zgody. Jeśli zdecydują się Państwo na wycofanie swojej zgody, zaprzestaniemy 
przetwarzania Państwa danych osobowych w określonym celu, jeśli nie istnieją inne podstawy prawne, na których 
możemy się oprzeć – o czym Państwa zawiadomimy. 

 
W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest oparte na uzasadnionych 
interesach (więcej informacji w tabeli zawierającej Cele przetwarzania danych osobowych poniżej), 
mogą Państwo zawsze zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez 
Państwa będziemy zobowiązani do przedstawienia ważnej przyczyny, z której przetwarzanie przez nas powinno 
dalej mieć miejsce, która jest nadrzędna w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności; lub do wykazania, 
że przetwarzanie jest dla nas niezbędne do celu ustalenia roszczenia prawnego, dochodzenia takiego roszczenia 
lub obrony przed nim. 

 
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo 
prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania. 

 
Zależnie od okoliczności, mogą Państwo mieć prawo do: 

 
 dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania określonych, związanych z nimi informacji, 

takich jak cel, do którego są one przetwarzane, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym są one 
ujawniane, oraz okres, przez który będą one przechowywane; 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com


 

 

 
 

 domagania się od nas poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych odnoszących się do 
Państwa bez nadmiernej zwłoki; 

 
 domagania się od nas usunięcia Państwa danych osobowych; 

 
 domagania się od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; 

 
 otrzymania danych osobowych, które dostarczyli nam Państwo, w formie przeznaczonej do odczytu 

komputerowego, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o Państwa zgodę lub gdy jest to niezbędne do 
celów umowy zawartej z nami przez Państwa i gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane; oraz 

 
 zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji podjętej przez nas wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane 

przetwarzanie Państwa danych osobowych. 

 
Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z jakichkolwiek swoich praw do ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt 
z nam na adres dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 

 

Zachęcamy Państwa również do zawiadomienia nas w przypadku, gdy mają Państwo jakiekolwiek obawy lub 
zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, abyśmy mogli dołożyć starań 
w celu rozwiania Państwa wątpliwości. Jednakże jeśli uznają Państwo, że naruszamy nasze obowiązki wynikające 
z przepisów o ochronie danych, zawsze mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego dla Państwa organu 
nadzorczego ds. ochrony danych – dane kontaktowe zamieszczono tutaj. 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
http://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/ES-Risk-GDPR-Online-Privacy-Notice-National-Supervisory-Authorities.pdf
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Cele przetwarzania Państwa danych osobowych  

Podstawa prawna 

 
Cele przetwarzania 

 
Państwa 

zgoda 

W celu 

wykonywania  

umowy  

z Państwem 

W celu 

wypełnienia 

obowiązku 

prawnego 

W celu wynikającym z naszych 
uzasadnionych  interesów 

Świadczenie Usług w zakresie  Doradztwa Prawnego i Usług Powiązanych 

 Odpowiedzi na Państwa zapytania  




 


(Istotne jest, abyśmy mogli 
odpowiedzieć na  Państwa 

zapytania) 
 

 

Wpis Państwa lub Państwa organizacji do 
naszych systemów jako klienta 

 

 


 


 

 

Udzielanie Państwu/Państwa organizacji 

porad prawnych, zapewnienie szkoleń  
i innych usług i/lub produktów, o które 
mogli Państwo się do nas zwrócić 
 

 


 

  

Opracowanie raportów i opisów 
dotyczących czynności przez nas 
podjętych w związku z Państwa 
sprawą/sprawami 

 


 


 


 (Musimy być w stanie 
Właściwie dokumentować  
i rozliczać nasze czynności 

związane z usługami w ramach 
naszego ogólnego planu 

działalności i zarządzania nią) 

 

Pobranie od Państwa opłaty za nasze 
usługi 
 

 


 

  

Goszczenie Państwa w naszych 
kancelariach i zapewnienie usług z tym 
powiązanych 

   


 (Musimy być w stanie 

odpowiednio przyjąć naszych 
klientów i potencjalnych klientów) 

 

Udostępnienie Państwu odpowiedniego 
know-how i wymaganych aktualizacji 
prawnych oraz wysyłanie do Państwa 
korespondencji związanej z usługami 

 


 

 

 (W ramach zapewnienia 

obsługi prawnej na wysokim 

poziomie musimy na bieżąco 
informować naszych klientów  

o ostatnich istotnych zmianach  
w przepisach) 

 

Wysyłanie do Państwa wiadomości 
elektronicznych z zakresu marketingu 
bezpośredniego 



 

  


 (Potrzebujemy tej informacji  
w celu zapewnienia, że 

dostarczamy Państwu informacji, 
którymi jesteście zainteresowani) 

 

Analizowanie w jaki sposób korzystacie 
Państwo z naszej komunikacji 
marketingowej (w tym czy otwieracie 
Państwo taką komunikację i czy 
uzyskujecie dostęp do zwartości 
komunikacji)  
 



 

  


 (Musimy gromadzić 

informacje na temat Państwa 
reakcji zwrotnej w związku  
z naszymi usługami, w celu 

rozwiązywania ewentualnych  
problemów lub rozstrzygania 
reklamacji oraz wprowadzania 

udoskonaleń i innowacji) 

 

Ogólnie, prowadzenie przez nas 
dokumentacji i zarządzanie relacjami  
z klientami 

 


 


 


 (Jako kancelaria prawna 

musimy przechowywać 
dokumentację dotyczącą klientów, 
abyśmy mogli do niej powrócić) 
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Podstawa prawna 

 
Cele przetwarzania 

 
Państwa 

zgoda 

W celu 

wykonywania  

umowy  

z Państwem 

W celu 

wypełnienia 

obowiązku 

prawnego 

W celu wynikającym z naszych 
uzasadnionych  interesów 

Zarządzanie naszymi relacjami  
z Państwem przy rozstrzyganiu 
ewentualnych reklamacji lub sporów  
z Państwem 

 


 

 


 (Musimy być w stanie dokładać 
starań w celu utrzymania naszej 

pozycji Państwa zaufanego 
doradcy oraz rozstrzygnąć każdą 

reklamację zgłoszoną do nas przez 
Państwa lub rozwiązać spór 

powstały między nami) 

 

Zarządzanie i administrowanie kontami 
użytkowników i profilami, które u nas 
Państwo posiadają, gromadzenie 
informacji o tym, w jaki sposób 
Państwo z nich korzystają, oraz o 
Państwa preferencjach, jak również 
stosowne dopasowywanie 
naszych usług i poprawa ich jakości 
 



 

  


(Musimy dopasowywać 
nasze usługi, stosownie do reakcji 

zwrotnej i preferencji) 

Rozstrzyganie wszystkich reklamacji 
składanych przez Państwa lub sporów  
z Państwem 

   


 (Musimy być w stanie 
dokładać starań  

i rozstrzygnąć każdą 
reklamację zgłoszoną do 
nas przez Państwa lub 

rozwiązać spór powstały 
między nami) 

 

Zgodność z Przepisami Prawnymi i Regulacyjnymi oraz Sprawozdawczość 

Przeprowadzanie weryfikacji 
tożsamości, weryfikacji finansowych  
i weryfikacji wiarygodności, badania  
i sprawdzanie źródeł zewnętrznych pod 
kątem przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, weryfikacji tożsamości, 
konfliktu interesów u klienta i do celów 
antymonopolowych  
 

 


 



Przeprowadzanie weryfikacji pod 
kątem konfliktu interesów po stronie 
klienta (niewymagane przez prawo)  
w celu potwierdzenia, że możemy 
świadczyć dla Państwa usługi 

 

   


(Musimy upewnić się, że 
występowanie przez nas  

w Państwa imieniu jest stosowne 
przy uwzględnieniu naszych 

innych klientów) 

Monitorowanie naszych systemów  
i procesów w celu identyfikacji, 
dokumentowania i zapobiegania 
oszukańczemu działaniu, czynowi 
zabronionemu i/lub innemu działaniu 
niezgodnemu z prawem 
 

 


 


Musimy być w stanie monitorować 
nasze systemy w ten sposób, aby 
pomóc w ochronie tych systemów, 

nas i Państwa przed działaniem 
sprzecznym z prawem) 

Stosowanie się do instrukcji, nakazów  
i wniosków od organów egzekwujących 
prawo, każdego sądu lub innego organu, 
zgodnie z wymogami prawnymi  
 

 


 



Wypełnianie naszych ogólnych 
obowiązków wynikających  
z przepisów regulacyjnych  

i obowiązków ustawowych (w tym 
naszych obowiązków z kodeksów 
postępowania i określonych  
w przepisach antykorupcyjnych) 
 

 


 



Ogólne Wymagania Biznesowe

Zarządzanie, planowanie i prowadzenie/ 
realizacja naszej globalnej działalności/ 
strategii marketingowych (w tym 

   


 (jako globalna sieć kancelarii 
prawnych musimy stosować 
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Podstawa prawna 

 
Cele przetwarzania 

 
Państwa 

zgoda 

W celu 

wykonywania  

umowy  

z Państwem 

W celu 

wypełnienia 

obowiązku 

prawnego 

W celu wynikającym z naszych 
uzasadnionych  interesów 

Dokumentacja i relacjonowanie naszych 
działań ukierunkowanych na rozwój 
działalności) 
 

(Skuteczne strategie 
rozwoju działalności  

i strategie marketingowe)

Wykupienie, utrzymanie, oraz 
zgłaszanie  roszczeń w ramach naszych 
polis ubezpieczeniowych 

 


 


(W naszym interesie jest 
ochrona działalności  przed 

określonymi stratami) 


Szkolenie naszego personelu   


 


(Czasem stosowne jest 

wykorzystanie przez nas 
Państwa danych osobowych do 

umożliwienia nam szkolenia 
naszego personelu w zakresie 

zarządzania ryzykiem oraz 
poprawy jakości naszych 

usług) 

 

Ciągła ocena i udoskonalanie naszych 
produktów i usług (w tym poprzez 
działania  zmierzające do uzyskania  
i uzyskanie od Państwa informacji 
zwrotnej) oraz opracowywanie nowych 
produktów i usług 
 

   


(Mamy uzasadniony interes  

w sprawdzeniu, czy ciągle 
poprawiamy  ofertę naszych 

usług) 

Stosowanie się do instrukcji naszych 
klientów w związku z ich obowiązkami 
wynikającymi  
z przepisów (w tym nagrywanie 
naszych rozmów z Państwem) 
 

   


(Czasami możemy mieć 

potrzebę nagrywania rozmów  
z naszymi zespołami w celu 

spełnienia obowiązków 
regulacyjnych naszych klientów 

jak również w celach 
szkoleniowych i zachowania 

jakości  usługi) 

 

Uzyskanie porady prawnej  
i ustalanie, obrona i egzekwowanie 
naszych praw ustawowych  
i obowiązków prawnych w związku  
z postępowaniem prawnym (w tym 
potencjalnym postępowaniem) 
 

   


 

(Musimy być w stanie   ustalić 

nasze prawa ustawowe  

i zapewnić ich    obronę, jak 
również ustalić nasze 

obowiązki i i zasięgnąć porady 

prawnej w związku z nimi) 

 

Monitorowanie korzystania z naszych 
platform oraz analiza i poprawa ich 
funkcjonalności, jak również 
opracowywanie  informacji 

statystycznych na ten temat 

   


(Musimy stosować taki 

rutynowy monitoring w celu 
sprawdzania, czy nasze 

platformy działają    właściwie, 
analizować w  jaki sposób są 
wykorzystywane oraz w  celu 

ich ulepszenia) 
Zarządzanie proponowaną sprzedażą, 
restrukturyzacją, przeniesieniem lub 
połączeniem niektórych lub wszystkich 
części naszej działalności, w tym w celu 
odpowiedzi              na zapytania 
potencjalnego nabywcy lub  
łączącej się organizacji 

  


 


(Mamy uzasadniony interes  

w możliwości sprzedaży 
dowolnej części        naszej 

działalności) 

Utrzymanie bezpieczeństwa   
i integralności naszych systemów, 
platform, pomieszczeń i komunikacji 
(oraz wykrywanie faktycznych lub 
potencjalnych zagrożeń dla nich  
i zapobieganie  tym zagrożeniom) 

 


 

 


(Musimy sprawdzać, czy 

nasze procesy biznesowe  są 
bezpieczne) 
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Cele przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych 

 

Cele przetwarzania 
Podstawa prawna dla szczególnych kategorii 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ… 
 Wyrazili Państwo 

wyraźnie swoja 

zgodę na 
przetwarzanie 

Niezbędna jest 
ochrona czyichś 

istotnych 
interesów lub 

osoba ta jest 

niezdolna do 

wyrażenia zgody 

Niezbędne jest 
ustalenie lub 

dochodzenie 
roszczeń 

prawnych bądź 

obrona przed nimi 

Jest to niezbędne  
z przyczyn takich, 

jak istotny interes 
publiczny 

Goszczenie Państwa w naszych 

kancelariach i zapewnienie 
powiązanej z tym obsługi 



(w przypadku 
Państwa 
wymagań 

dotyczących 

diety  
i dostępu) 



(w przypadku 

Wypadków lub 
stanu zagrożenia  

w  biurach)  




Udzielanie porad prawnych 
naszym       klientom 
 

 










Badanie, ocena, wykazanie, 
monitorowanie, poprawa i relacje 
dotyczące spełniania przez nas 
odpowiednich wymogów 
prawnych i       regulacyjnych (takich 
jak dotyczące  przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i kontrole 
weryfikujące klientów 
 

 
 





Stosowanie się (lub pomoc  
w zastosowaniu się przez inne 
osoby) do  wymagań wynikających  
z przepisów, w  tym kroki 
podejmowane w celu ustalenia 
ewentualnego działania sprzecznego 
z prawem, nieuczciwości, 
postępowania niezgodnego  
z praktyką zawodową lub innego 
poważnego, niedozwolonego 
postępowania 
 

 
 





Wypełnianie naszych 
ogólnych  obowiązków 
ustawowych i wynikających  
z przepisów regulacyjnych 
 

 
 





Odpowiedzi na wiążące wnioski lub 
nakazy rewizji bądź nakazy sądu, 
organów państwowych, 
regulacyjnych      i/lub egzekwujących 
prawo, lub udostępnienie im 
informacji (dobrowolnie) 
 

 










Uzyskanie porady prawnej, 
ustalanie, obrona i wykonywanie 
naszych praw ustawowych  
i obowiązków prawnych w        związku  
z każdym postępowaniem prawnym 
(w tym potencjalnym 
postępowaniem) 
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Polityka ochrony prywatności 

Strony trzecie takie jak klienci zleceniodawcy Eversheds Sutherland oraz dostawcy kancelarii, itd. 
 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021 r 

 
 

O niniejszej polityce 

 
Niniejsza Polityka Prywatności  znajduje zastosowanie do sieci firm prawniczych Eversheds Sutherland (zwanych 

również "Eversheds Sutherland", "ES" "my", "nasze" i "nas") poza biurami w Austrii, Belgii, Finlandii, Włoszech, 

Szwecji i Szwajcarii, których polityki prywatności  dostępne są tutaj.  W tym miejscu dostępna jest lista 

wszystkich biur Eversheds Sutherland świadczących usługi prawne wraz z danymi kontaktowymi. 

 

W niniejszej polityce wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego Eversheds Sutherland wykorzystuje Państwa dane 

osobowe w związku z naszymi usługami doradztwa prawnego i powiązanymi usługami oraz naszą ogólną 

działalnością. 

 
Powinni Państwo zapoznać się z niniejszą polityką, jeśli nie są Państwo klientem Eversheds Sutherland, ale 

utrzymują Państwo stosunki handlowe z nami w związku z dowolną świadczoną przez nas usługą; w przypadku, 

gdy świadczą Państwo dla nas usługi lub w przypadku, gdy są Państwo inną stroną trzecią kontaktującą się  

z nami. Powinni Państwo również zapoznać się z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności, które 

Państwu dostarczamy i które mają każdorazowo zastosowanie do wykorzystywania przez nas Państwa danych 

osobowych w określonych okolicznościach.  

 
Alternatywnie, jeśli są Państwo klientem lub potencjalnym klientem bądź szukają pracy w Eversheds Sutherland, 

prosimy o zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności mającą zastosowanie do Państwa na www.eversheds- 

sutherland.com/privacy. 
 

Do celów niniejszej polityki administratorem będzie odpowiedni podmiot ES świadczący usługi, które są istotne 

dla Państwa sprawy u nas lub – jeśli są Państwo dostawcą - podmiot ES, z którym zawarli Państwo umowę (lub 

z którym zamierzają Państwo zawrzeć umowę). W celu wyświetlenia listy podmiotów Eversheds Sutherland 

świadczących usługi doradztwa prawnego należy kliknąć tutaj. (W ograniczonych przypadkach, gdy 

współpracujemy z konsultantem w celu udzielenia Państwu porady prawnej, my i konsultant możemy być 

współadministratorami Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem przez konsultanta w celu 

udzielenia porady prawnej. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o tym przez konsultanta,  

w zakresie w jakim pozostajecie Państwo w kontakcie z konsultantem. W przypadku jakichkolwiek pytań 

dotyczących naszego współadministrowania z konsultantem lub wykonywania przysługujących Państwu praw  

w odniesieniu do danych osobowych, które są wspólnie kontrolowane, prosimy o kontakt w sposób określony  

w niniejszej polityce zawiadomieniu.)  

 
 

Użyte w tej polityce określenie dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące możliwej  

do zidentyfikowania osoby fizycznej – w tym przypadku Państwa. 

 

To, czego Państwo szukają, można szybko znaleźć klikając na poniższe linki: 

O niniejszej polityce 

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i skąd je pozyskujemy? 

 
Jakie czynności wykonujemy w związku z Państwa danymi osobowymi i dlaczego? 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe i dlaczego? 

Gdzie przekazywane są Państwa dane osobowe? 

 
W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych? 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać? 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Cele przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/data-protection-and-privacy-statement.page
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
http://www.eversheds-sutherland.com/privacy
http://www.eversheds-sutherland.com/privacy
http://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
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Powinni Państwo zapoznać się z niniejszą polityką w celu uzyskania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe 

gromadzimy, jakie czynności w związku z nimi wykonujemy oraz w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich 

praw z nimi związanych. Powinni Państwo również zapoznać się z wszelkimi innymi informacjami o ochronie 

prywatności, które Państwu dostarczamy i które mogą każdorazowo mieć zastosowanie do wykorzystywania przez 

nas Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania 

dotyczące niniejszej polityki, prosimy o kontakt pod adresem e-mail dataprotectionoffice@eversheds-

sutherland.com. 
 

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i skąd je pozyskujemy? 

 
Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, zasadniczo należą do pięciu głównych kategorii: (i) Dane 

Kontaktowe; (ii) Informacje Umożliwiające Określenie Tożsamości i Inne Informacje Prawne; (iii) Informacje 

dotyczące Sprawy; oraz (iv) Informacje dotyczące Przeglądania i Korzystania z Urządzeń. 

Gromadzimy Państwa dane osobowe z różnych źródeł. Tabela poniżej zawiera różne rodzaje gromadzonych przez 

nas danych osobowych oraz źródła, z których je uzyskujemy. 

 

Kategoria Rodzaje danych osobowych 
Gromadzone  

z poniższych źródeł 

Dane Kontaktowe  Imię i nazwisko 
 Adres 
 Numer telefonu 
 Dane dotyczące organizacji (np. Państwa 

miejsce             pracy, nazwa stanowiska i dane 
kontaktowe organizacji) 

 Nasi klienci 
 Państwo 

 Zasoby dostępne 
publicznie, takie jak 
LinkedIn i Google 

Informacje 
Umożliwiające 
Określenie 
Tożsamości i Inne 
Informacje Prawne 

 Data urodzenia 

 Dane umożliwiające identyfikację (np. 
paszport,         faktura za media i/lub wyciąg  
z rachunku bankowego) 

 Nasi klienci 
 Systemy strony 

trzeciej używane            
przez nas do 
monitorowania 
przepisów 

Informacje dotyczące 
Sprawy 

 Dane dotyczące Państwa spraw, zapytań  
i innych         kontaktów z nami lub naszymi 
klientami (w tym korespondencja  
z Państwem związana ze sprawą) 

 Nasi klienci 
 Państwo 

 Strony trzecie również 
pracujące nad Państwa 
sprawą 

Informacje dotyczące 
Przeglądania  
i Korzystania  
z Urządzeń 

 Informacje generowane automatycznie  
w wyniku  korzystania przez Państwa  
z naszych stron internetowych i innych 
platform elektronicznych 

 Adres IP 
 Informacje ujawniające lokalizację 

Państwa urządzenia elektronicznego 

 Od Państwa  
i wynikające  
z korzystania przez 
Państwa z naszych 
platform 
elektronicznych 

 

Prosimy mieć na uwadze, że jeśli nie podadzą nam Państwo swoich Danych Kontaktowych, nie będziemy mogli 

dostarczać Państwu żadnych wymaganych przez Państwa informacji, a jeśli są Państwo dostawcą lub 
potencjalnym dostawcą i nie podadzą nam Państwo swoich Danych Kontaktowych, Informacji Umożliwiających 
Określenie Tożsamości i Innych Informacji Prawnych lub Informacji dotyczących Sprawy, nie będziemy mogli 
zawrzeć z Państwem umowy. 

 
Jakie czynności wykonujemy w związku z Państwa danymi osobowymi i dlaczego? 

 
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do kilku różnych celów. Musimy zawsze mieć podstawę prawną 
(tj. przyczynę przewidzianą w przepisach) do przetwarzania Państwa danych osobowych. Tabela dotycząca 
danych osobowych poniżej przedstawia cele, do których przetwarzamy różne kategorie Państwa danych 
osobowych, oraz odpowiednią podstawę prawną do tego przetwarzania. W przypadku niektórych operacji 
przetwarzania uważamy, że może istnieć więcej niż jedna podstawa prawna, zależnie od okoliczności. 

 
Przetwarzamy również określone szczególne kategorie danych osobowych, które wymagają od nas wyższych 
standardów ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do tych szczególnych kategorii danych osobowych 

zastosowanie mają różne podstawy prawne. Przetwarzamy ten rodzaj informacji na Państwa temat wyłącznie 
wtedy, gdy jest to niezbędne do ustalenia roszczenia prawnego przeciwko nam lub do obrony przed takim 
roszczeniem, lub gdy jest to niezbędne z przyczyn takich jak istotny interes publiczny. W stosownych przypadkach 
możemy również przetwarzać określone informacje dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, które 
wymagają wyższego standardu ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami Obowiązują u nas również zasady 
wyjaśniania naszych procedur, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie 
przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych. 

 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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Cookies i podobne technologie 

 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących sposobu stosowania przez nas cookies i podobnych 
technologii w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych platform prosimy zapoznać się z naszą Polityka 
Cookies 

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe i dlaczego? 

 
Czasem udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli pozwalają na to przepisy prawa, w tym 

takim, jak poniżej wymienione: 

 
 inne firmy, oddziały lub kancelarie sieci Eversheds Sutherland w przypadku, gdy jest to niezbędne  

w związku ze sprawami prawnymi, co do których otrzymujemy instrukcje w związku z naszą działalnością. 
Listę krajów, w których działamy, mogą Państwo znaleźć tutaj; 

 

 nasi klienci, adwokaci, inne kancelarie prawne (lub doradcy prawni) oraz sądy, usługodawcy i sądy 
właściwe w kontekście usług doradztwa prawnego świadczonych przez nas dla naszych klientów; 

 sądy i inne organy procesowe lub urzędowe w przypadku, gdy jesteśmy proszeni o odpowiedź na nakaz 
lub inne wiążące wnioski; 

 
 organy regulacyjne i organy egzekwujące prawo w przypadku, gdy jest to niezbędne do ewentualnych 

dochodzeń lub do odpowiedzi na zapytania w związku ze stosowaniem się przez nas do obowiązujących 
ustaw lub przepisów lub w związku z dochodzeniami karnymi bądź w przypadku, gdy jest to dozwolone 
na innej podstawie lub wymagane przez obowiązujące prawo; oraz 

 
 profesjonalni doradcy (takie jak inne kancelarie prawne i księgowi) i inne podmioty w związku z naszą 

działalnością gospodarczą. 

 
Te organizacje będą również wykorzystywać Państwa dane osobowe jako “administrator” – będą one stosować 
własną politykę prywatności, z którą powinni się Państwo zapoznać, spoczywają na nich również obowiązki 
stosowania się do obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

 
Prosimy również usługodawców – strony trzecie o wykonywanie pewnych funkcji biznesowych dla nas. Obejmują 
one wsparcie IT, dostawców usług w chmurze i dostawców usług hostingowych, którzy pomagają nam w obsłudze 
naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, data room („pokój udostępniania danych”), systemów 
zarządzania dokumentami i organizacją pracy oraz innych systemów i aplikacji. Z naszymi usługodawcami 
zawrzemy umowę, która będzie zawierać ograniczenia sposobów, w jakie mogą oni przetwarzać Państwa dane 
osobowe, i nakładać na nich obowiązek zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa. 

 
Gdzie przekazywane są Państwa dane osobowe? 

 
Z uwagi na to, że Eversheds Sutherland jest siecią różnych kancelarii prawnych działających globalnie, czasem 
będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe odbiorcom z innych systemów prawych, innych niż Państwa 
system. Niektóre z tych systemów prawnych mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa 
danych osobowych, jak zapewniany w Państwa systemie prawnym. W przypadku ewentualnie niezbędnego 
transferu      Państwa danych osobowych poza Unię Europejską lub Wielką Brytanię dokonamy takiego transferu 
wyłącznie w przypadku, gdy: 

 
 taki kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych; 

 
 odbiorca lub kraj odbiorcy podlegają zaaprobowanemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi 

postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami, które są równoznaczne z odpowiednim 
zabezpieczeniem Państwa danych osobowych; 

 
 zastosowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, takie jak 

umowa z osobą lub podmiotem otrzymującym Państwa dane osobowe, która obejmuje określone warunki 
zalecane przez Komisję Europejską; 

 
 transfer jest dozwolony przez obowiązujące przepisy; lub 

 
 wyrazili Państwo wyraźną zgodę na transfer. 

 
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię dowolnych właściwych zabezpieczeń stosowanych przez nas do 
zabezpieczenia transferu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres 
dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych? 

 
W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed przetwarzaniem niezgodnym z prawem lub bez 
upoważnienia i przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem będziemy stosować odpowiednie 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/cookies-policy.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/cookies-policy.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/index.page
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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środki bezpieczeństwa. 

 
Jednakże prosimy mieć na uwadze, że w odniesieniu do wszystkich danych osobowych podawanych nam przez 
Państwa online nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa. Transmisja  danych przez Internet odbywa się na 
Państwa ryzyko. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich haseł, których 
używają Państwo do uzyskania dostępu do platform Eversheds Sutherland. 

 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez ograniczony okres czasu i nie dłużej, niż jest to 
niezbędne do celów, do których je przetwarzamy. Będzie to zależeć od kilku czynników, w tym poniższego: 

 

 wszelkie ustawy lub przepisy, do których stosowanie się jest od nas wymagane; 

 kwestia, czy pozostajemy w sporze prawnym lub innym sporze ze sobą lub dowolną stroną trzecią; 

 rodzaj informacji, które posiadamy na Państwa temat; oraz 

 kwestia, czy zostaliśmy poproszeni przez Państwa lub organ regulacyjny o przechowywanie Państwa 
danych osobowych z uzasadnionej przyczyny. 

 
Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać? 

 
W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, 
mają Państwo zawsze prawo do jej wycofania. Jeśli zdecydują się Państwo na wycofanie swojej zgody, 
zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w określonym celu, jeśli nie istnieją inne podstawy 
prawne, na której możemy się oprzeć – o czym Państwa zawiadomimy. 

 
W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest oparte na uzasadnionych 
interesach, mogą Państwo zawsze zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku zgłoszenia przez 
Państwa sprzeciwu będziemy zobowiązani do przedstawienia ważnej przyczyny, z której przetwarzanie przez nas 
powinno dalej mieć miejsce, która jest nadrzędna w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności;  lub do 
wykazania, że przetwarzanie jest dla nas niezbędne do celu ustalenia roszczenia prawnego, dochodzenia takiego 
roszczenia lub obrony przed nim. 

 
Zależnie od okoliczności, mogą Państwo mieć prawo do: 

 
 dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania określonych, związanych z nimi informacji, 

takich jak cel, dla którego są one przetwarzane, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym są one 
ujawniane, oraz okres, przez który będą one przechowywane; 

 
 domagania się od nas poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych odnoszących się  

do Państwa bez nadmiernej zwłoki; 

 
 domagania się od nas usunięcia Państwa danych osobowych; 

 
 domagania się od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; 

 
 otrzymania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w formie przeznaczonej do odczytu 

komputerowego, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o Państwa zgodę lub gdy jest to niezbędne 
do celów Państwa umowy zawartej z nami, i gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane; oraz 

 
 zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji podjętej przez nas wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane 

przetwarzanie Państwa danych osobowych. 

 
Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z jakikolwiek swoich praw do ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt 
nami pod adresem e-mail dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 

 

Zachęcamy Państwa również do zawiadomienia nas w przypadku, gdy mają Państwo jakiekolwiek obawy lub 
zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, abyśmy mogli dołożyć starań 
w celu rozwiania Państwa wątpliwości. Jednakże jeśli uznają Państwo, że naruszamy nasze obowiązki wynikające 
z przepisów o ochronie danych, zawsze mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego dla Państwa organu 
nadzorczego ds. ochrony danych – dane kontaktowe zamieszczono tutaj. 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
http://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/ES-Risk-GDPR-Online-Privacy-Notice-National-Supervisory-Authorities.pdf
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Cele przetwarzania Państwa danych osobowych  

Podstawa prawna 

 

Cele przetwarzania 

 

Państwa 

zgoda 

W celu 

wykonywania  

umowy  

z Państwem 

W celu 

wypełnienia 

obowiązku 

prawnego 

W celu wynikającym  

z naszych uzasadnionych 

interesów 

Świadczenie Usług w zakresie  Doradztwa Prawnego i Usług Powiązanych 

 Odpowiedzi na Państwa zapytania  




 


(Istotne jest, abyśmy 
mogli odpowiedzieć na 

Państwa zapytania) 
 

Rozstrzyganie ewentualnych 

reklamacji/skarg od Państwa lub 
rozwiązywania sporów z Państwem 

   


(Musimy być  

w stanie  dokładać 
starań oraz 

rozstrzygać każdą 

reklamację 
zgłoszoną do                          nas 

przez Państwa lub 

spór powstały 
między nami) 

 

Sprawdzanie tożsamości        (włącznie  
z weryfikacją ze źródłami 
zewnętrznymi) 

  






(Musimy 

zweryfikować  
tożsamość osób,  

z którymi utrzymujemy 
stosunki handlowe) 

 

Wykonywanie określonych zadań i usług  
w                  związku ze sprawami naszych klientów, 
które mogą Państwa dotyczyć (np. 
zorganizowanie wypłaty należnych 
Państwu środków pieniężnych, wysłanie  
do Państwa dokumentów w związku ze 
sprawą sądową lub dotyczących 
świadczenia usług i dokumentów 
dotyczących dalszego przetwarzania,  
które odnoszą się do Państwa) 

   


(Musimy być w stanie 
wykonać zadania 

wymagane w związku 
ze świadczeniem dla 

naszych klientów 
usług  doradztwa 

prawnego i innych 
powiązanych usług) 

Zgodność z Przepisami Prawnymi i Regulacyjnymi oraz Sprawozdawczość 



 
Monitorowanie naszych systemów  
i procesów w celu identyfikacji, 
dokumentowania i zapobiegania 

oszukańczemu działaniu, czynowi 
zabronionemu i/lub innemu działaniu 
niezgodnemu z prawem 

   




(Musimy być w stanie 
monitorować nasze 

systemy w ten 
sposób,  aby pomóc  

w ochronie tych 

systemów, nas  
i Państwa przed 

działaniem 
sprzecznym  
z prawem) 

 

Stosowanie się do instrukcji, nakazów  
i wniosków od organów egzekwujących 
prawo, każdego sądu lub innego organu, 
zgodnie z wymogami prawnymi 

    

Wypełnianie naszych ogólnych obowiązków 
wynikających z przepisów regulacyjnych  
i obowiązków ustawowych (w tym naszych 
obowiązków z kodeksów postępowania  
i określonych w przepisach 
antykorupcyjnych) 
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Wykupienie, utrzymanie, oraz zgłaszanie 
roszczeń w ramach naszych polis 
ubezpieczeniowych 

   

(W naszym interesie 

jest ochrona 
działalności przed 

określonymi stratami) 

 

Szkolenie naszego personelu    

 (Czasem stosowne jest 
wykorzystanie przez nas 

Państwa danych 
osobowych do 

umożliwienia nam 
szkolenia naszego 

personelu w zakresie 
zarządzania ryzykiem 
oraz poprawy jakości 

naszych usług) 


Ciągła ocena i udoskonalanie naszych 
produktów i usług (w tym poprzez działania 
zmierzające do uzyskania i uzyskanie od 
Państwa informacji zwrotnej) oraz 
opracowywanie nowych produktów i usług 

   

(Mamy uzasadniony 
interes w sprawdzeniu, 
czy ciągle poprawiamy 
ofertę naszych usług) 

Stosowanie się do instrukcji naszych 
klientów w związku z ich obowiązkami 
wynikającymi z przepisów (w tym 
nagrywanie naszych rozmów z Państwem) 

   

(Czasami możemy mieć 
potrzebę nagrywania 
rozmów z naszymi 
zespołami w celu 

spełnienia obowiązków 
regulacyjnych naszych 
klientów jak również  

w celach szkoleniowych  
i zachowania jakości 

usługi) 
 

Ogólne warunki biznesowe 


Uzyskanie porady prawnej, ustalanie, obrona 
i egzekwowanie naszych praw ustawowych  
i obowiązków prawnych w związku  
z postępowaniem prawnym (w tym 
potencjalnym postępowaniem) 

   

(Musimy być w stanie 
ustalić nasze prawa 

ustawowe i zapewnić ich 
obronę, jak również 

ustalić nasze obowiązki  
i zasięgnąć porady 
prawnej w związku  

z nimi) 


Monitorowanie korzystania z naszych 
platform oraz analiza i poprawa ich 
funkcjonalności, jak również opracowywanie 
informacji statystycznych na ten temat 

   

 (Musimy stosować taki 
ograniczony rutynowy 

monitoring w celu 
sprawdzania, czy nasze 

platformy działają 
właściwie) 



Zarządzanie proponowaną sprzedażą, 
restrukturyzacją, przeniesieniem lub 
połączeniem niektórych lub wszystkich części 
naszej działalności, w tym w celu odpowiedzi 
na zapytania potencjalnego nabywcy lub 
łączącej się organizacji 

   

(Mamy uzasadniony 
interes w możliwości 

sprzedaży dowolnej części 
naszej działalności)

Utrzymanie bezpieczeństwa i integralności 
naszych systemów, platform, pomieszczeń  
i komunikacji (oraz wykrywanie faktycznych 
lub potencjalnych zagrożeń dla nich  
i zapobieganie tym zagrożeniom) 




 

(Musimy sprawdzać,  
czy nasze procesy 

biznesowe 
są bezpieczne) 

 
 


