POLITYKA PRYWATNOŚCI
Celem Polityki prywatności (dalej: „Polityka”) jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych
osobowych w związku z prowadzoną przez kancelarię FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni spółka
partnerska (dalej: „ftl”) działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej.
W Polityce zawarto w szczególności informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów
i kontrahentów ftl, ich reprezentantów oraz innych członków personelu współpracujących z ftl z ramienia klientów
lub kontrahentów. Polityka zawiera ponadto informacje dotyczące przetwarzania przez ftl danych osobowych w
związku z prowadzonymi rekrutacjami, obsługą korespondencji, budową i umacnianiem relacji biznesowych, a także
funkcjonowaniem profili ftl w mediach społecznościowych.
Ilekroć w Polityce posłużono się pojęciem „RODO”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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).
ADMINISTRATOR; KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością gospoadrczą
prowadzoną przez ftl jest FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni spółka partnerska
z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 6/2, 31-513 Kraków, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000753331.
Kontakt w sprawach We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ftl można
dotyczących danych skontaktować się z ftl:
osobowych
• pisząc na adres e-mail: kontakt@ftl.pl;
• pisząc na adres siedziby ftl: ul. Moniuszki 6/2, 31-513 Kraków.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klienci i kontrahenci 1. ftl przetwarza dane osobowe klientów i kontrahentów w związku ze świadczeniem przez
ftl usług pomocy prawnej, a także w związku z usługami świadczonymi na rzecz ftl przez
jej kontrahentów. W powyższym zakresie dane osobowe przyszłych lub obecnych
klientów i kontrahentów ftl przetwarza odpowiednio w celach:
• podejmowania na życzenie klienta czynności przed zawarciem umowy z klientem, w
szczególności takich jak przedstawienie oferty dotyczącej usług ftl i dokonywanie
związanych z tym uzgodnień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• zawarcia i wykonania zawartej z klientem umowy o świadczenie usług pomocy
prawnej lub zawarcia i wykonania umowy z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• wykonania obowiązków prawnych ftl, w tym – w stosownych przypadkach –
obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym
prowadzenia dokumentacji podatkowej i przechowywania dowodów księgowych, a
także obowiązków wynikających z właściwych przepisów regulujących świadczenie
usług pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
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• realizacji prawnie uzasadnionych interesów ftl obejmujących ustalenie, dochodzenie
i obronę przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi usług pomocy prawnej
świadczonych przez ftl lub usług świadczonych na rzecz ftl przez kontrahentów,
utrzymywanie bieżącej relacji z klientem lub kontrahentem w ramach prowadzonej
współpracy, weryfikację klienta lub kontrahenta, a także zarządzanie świadczeniem
usług i dokonywanie wewnętrznych rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe klientów oraz kontrahentów ftl pozyskuje bezpośrednio od klientów lub
kontrahentów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych spośród nich
może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia lub wykonania umowy, a w
przypadkach przewidzianych prawem – także jej rozwiązaniem.
Stosownie do okoliczności, ftl może pozyskiwać dane osobowe klientów i kontrahentów
także od podmiotów trzecich, w tym osób działających na rzecz klienta lub kontrahenta,
lub z publicznie dostępnych źródeł informacji, takich jak Monitor Sądowy i Gospodarczy,
Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub inne krajowe i
zagraniczne rejestry właściwe dla klienta lub kontrahenta.
ftl przetwarza dane osobowe osób działających na rzecz obecnych i potencjalnych
klientów lub kontrahentów ftl. Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych:
• osób reprezentujących klienta lub kontrahenta, w szczególności członków ich
organów statutowych, pełnomocników, prokurentów lub innych przedstawicieli;
• pozostałych członków personelu, w tym pracowników lub osób świadczących na
rzecz odpowiednio klienta lub kontrahenta usługi na podstawie innej niż stosunek
pracy, uczestniczących z ramienia klienta lub kontrahenta w zawarciu lub wykonaniu
umów pomiędzy ftl a odpowiednio klientem lub kontrahentem;
• podmiotów trzecich lub członków ich personelu działających z ramienia klienta lub
kontrahenta w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy pomiędzy ftl a
klientem lub kontrahentem.
Dane osób, o których mowa powyżej, obejmują, w zależności od okoliczności, imię i
nazwisko, informację o pełnionej funkcji lub stanowisku, numer telefonu
kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadkach i w zakresie przewidzianym przez
prawo, w tym przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
dane te obejmować mogą również następujące informacje dotyczące osoby
upoważnionej do działania w imieniu klienta: obywatelstwo, numer PESEL (lub, w jego
braku, datę urodzenia), informacje o państwie urodzenia oraz serię i numer dokumentu
tożsamości.
ftl przetwarza dane osobowe, o których mowa powyżej w celach:
• kontaktu w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, której stronami są lub
mają być ftl oraz jej klienci lub kontrahenci, co stanowi prawnie uzasadniony interes
ftl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi
stosunków pomiędzy ftl, a jej klientem lub kontrahentem, co stanowi prawnie
uzasadniony interes ftl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• wykonania obowiązków prawnych ftl, w tym, w stosownych przypadkach,
obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym
obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów
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księgowych, a także obowiązków wynikających z właściwych przepisów regulujących
świadczenia usług pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Powyższe dane osobowe ftl pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą
lub z innych źródeł, w tym od klienta, kontrahenta lub podmiotu trzeciego
współpracującego z klientem lub kontrahentem.
Stosownie do okoliczności, ftl może pozyskiwać dane osobowe także z publicznie
dostępnych źródeł informacji, takich jak Monitor Sądowy i Gospodarczy, Krajowy
Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub inne krajowe i zagraniczne rejestry
właściwe dla klienta lub kontrahenta.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niektórych spośród
nich może mieć wpływ na wykonanie umowy zawartej przez ftl z klientem lub
kontrahentem.
ftl przetwarza dane osobowe pozyskane od osób kontaktujących się z ftl
korespondencyjnie, telefonicznie, przez pocztę e-mail, a także udostępnione formularze
kontaktowe lub komunikator w serwisie LinkedIn, w sprawach innych niż zawarcie lub
wykonanie umowy pomiędzy ftl a klientem lub kontrahentem. Dane przetwarzane są
dla celów obsługi otrzymanego zgłoszenia, w tym:
• analizy i rozpatrzenia sprawy, której dotyczy przesłane ftl zgłoszenie oraz udzielenia
odpowiedzi osobie zgłaszającej lub podjęcia innych działań w zakresie objętym
zgłoszeniem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie
uzasadniony interes ftl, obejmujący obsługę zgłoszeń kierowanych do ftl w związku
z działalnością gospodarczą ftl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• w stosownych przypadkach – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku z otrzymanym przez ftl
zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować
niemożnością rozpatrzenia sprawy, której dotyczy zgłoszenie, podjęcia działań w
zakresie objętym zgłoszeniem lub udzielenia odpowiedzi.
ftl przetwarza dane osobowe podane przez kandydatów w związku z ubieganiem się
przez nich o zatrudnienie, odbycie praktyki lub stażu w ftl.
W powyższym zakresie, stosownie do charakteru zamierzonej współpracy, ftl
przetwarza dane osobowe w celach:
• wykonania obowiązków ftl wynikających z przepisów prawa pracy, związanych z
procesem zatrudnienia, w przypadku, gdy zamierzoną formą zatrudnienia jest
umowa o pracę (art. 221 § 1 pkt 1-6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
albo art. 221 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku,
gdy nie jest niezbędne pozyskanie danych, o których mowa w art. 221 § 1 pkt 4-6
Kodeksu pracy);
• prowadzenia procesu rekrutacyjnego, w przypadku, gdy zamierzoną formą
zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• sprawdzenia wiedzy, zdolności i umiejętności kandydata, co stanowi prawnie
uzasadniony interes ftl związany z prowadzoną rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi
udziału kandydata w procesie rekrutacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes ftl
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
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3. Podanie przez kandydata danych osobowych (np. w CV, liście motywacyjnym lub
korespondencji dotyczącej rekrutacji), w zakresie nieokreślonym przez przepisy prawa,
będzie uznawane za jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dla celów rekrutacji. Wyrażenie zgody w tym
przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie
kontaktując się z ftl.
4. ftl będzie przetwarzał dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie także w
kolejnych rekrutacjach, jeżeli osoby te wyraziły na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. W przypadku, gdy zakładaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, brak podania
danych wymaganych zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez
kandydata pozostałych danych jest dobrowolne, choć podanie niektórych spośród nich
może być niezbędne do rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
Profil firmowy ftl w
1. ftl prowadzi profil firmowy ftl w serwisie społecznościowym LinkedIn. W związku z
serwisie LinkedIn
prowadzeniem tego profilu, ftl przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu
odwiedzających profil ftl, użytkowników serwisu obserwujących profil oraz
użytkowników serwisu publikujących w ramach profilu ftl komentarze do
zamieszczanych w nim treści bądź w inny sposób wchodzących w interakcję z profilem
ftl.
2. W związku z funkcjonowaniem profilu ftl przetwarzane są dane podane przez osobę,
której dane dotyczą, jak również dane pozyskane od operatora serwisu
społecznościowego LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company, w tym dane
obejmujące identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, treść komentarzy
publikowanych w ramach profilu ftl.
3. Dane osobowe w powyższym zakresie przetwarzane są w celach, których realizacja
stanowi prawnie uzasadniony interes ftl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym:
• prowadzenia profilu ftl w serwisie społecznościowym LinkedIn na zasadach
określonych przez operatora serwisu;
• informowania za pośrednictwem profilu ftl o działalności ftl;
• analizy i udzielania odpowiedzi na komentarze publikowane przez użytkowników w
ramach profilu ftl;
• budowania i umacniania relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami ftl, partnerami
ftl oraz kandydatami do zatrudnienia w ftl w ramach komunikacji za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu LinkedIn;
• prowadzenia analiz i statystyk dotyczących funkcjonowania, popularności oraz
sposobu korzystania z profilu ftl przez użytkowników serwisu;
• ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi
korzystania z profilu ftl.
4. Podanie danych przez użytkownika w ramach profilu ftl jest dobrowolne, choć brak ich
podania może skutkować niemożnością pełnego korzystania z funkcjonalności profilu
ftl.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZEZ FTL; ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Personel ftl
1. W przetwarzaniu danych osobowych przez ftl uczestniczą pracownicy i
współpracownicy ftl, w tym radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, aplikanci
radcowscy i adwokaccy, a także inni prawnicy i personel administracyjny ftl,
każdorazowo w zakresie odpowiednim do przydzielonych im zadań.
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2. Przedstawiciele personelu ftl przed przystąpieniem do przetwarzania danych
osobowych zostają zobowiązani do zachowania ich w ścisłej poufności. W granicach
określonych w ustawie, personel ftl podlega także ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy – odpowiednio tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokata
lub doradcy podatkowego.
1. ftl, w niezbędnym zakresie, może udostępniać dane osobowe właściwym organom
władzy publicznej lub podmiotom trzecim, które są uprawnione do ich żądania na mocy
obowiązujących przepisów prawa.
2. ftl może udostępniać organom władzy publicznej lub innym podmiotom trzecim w
przypadku, gdy z uwagi na charakter świadczonej pomocy prawnej, jest to niezbędne
dla jej prawidłowego świadczenia.
3. Ujawnienie danych nastąpi każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących zasad
ochrony odpowiednio tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokata lub doradcy
podatkowego, a także z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ochrony
informacji.
1. Dane osobowe ftl udostępnia podmiotom, które świadczą na rzecz ftl różnorodne usługi
dotyczące prowadzonej przez ftl działalności gospodarczej, w tym doradcom
księgowym, usługodawcom obsługującym system teleinformatyczny wykorzystywany
przez ftl, a także dostawcom, którzy świadczą na rzecz ftl usługi hostingu danych.
2. W każdym przypadku zakres udostępnionych innym podmiotom danych obejmuje dane
niezbędne dla wypełnienia zadań powierzonych przez ftl tym podmiotom.
3. W stosownych przypadkach udostępnienie danych nastąpi w oparciu o umowę
powierzenia przetwarzania danych zawartą pomiędzy ftl, a podmiotem będącym
odbiorcą danych osobowych.
ftl może ujawniać dane osobowe użytkowników profilu ftl w serwisie społecznościowym
LinkedIn operatorowi tego serwisu oraz innym jego użytkownikom, na zasadach
określonych przez operatora serwisu społecznościowego LinkedIn.
PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe klientów, reprezentantów klienta oraz innych przedstawicieli jego
personelu, przetwarzane przez ftl w związku ze świadczeniem na rzecz klienta usług
pomocy prawnej, przechowywane są przez okres 10 lat od dnia odpowiednio
zakończenia postępowania, którego dotyczy udzielona przez ftl klientowi pomoc
prawna lub zakończenia przez ftl wykonywania usługi pomocy prawnej niezwiązanej z
udziałem w postępowaniu.
2. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe:
• zawarte w fakturach VAT lub innych dokumentach księgowych – przechowywane są
przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym przypadał termin zapłaty podatku,
którego dotyczy faktura lub inny dokument księgowy;
• dokumentach związanych ze stosowaniem przez ftl środków bezpieczeństwa
finansowego – przechowywane są przez okres 5 lat od dnia zakończenia stosunków
gospodarczych z klientem lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej dotyczącej
klienta.
3. Okresy przechowywania danych osobowych ulegać będą wydłużeniu w przypadku, gdy
dalsze przechowywanie danych uzasadnione będzie ewentualnym ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami związanymi ze świadczonymi przez ftl
usługami w zakresie pomocy prawnej. W takim przypadku dane osobowe
przechowywane będą nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń
majątkowych.
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1. Dane osobowe kontrahentów, ich reprezentantów oraz innych przedstawicieli
personelu przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności mających na celu
zawarcie umowy, a w przypadku jej zawarcia z kontrahentem – do czasu ustania umowy,
niezależnie od przyczyn.
2. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe zawarte w fakturach VAT lub
innych dokumentach księgowych przechowywane są przez okres 5 lat licząc od końca
roku, w którym przypadał termin zapłaty podatku, którego dotyczy faktura lub inny
dokument księgowy.
3. Okresy przechowywania danych osobowych ulegać będą wydłużeniu w przypadku, gdy
dalsze przechowywanie danych uzasadnione będzie ustaleniem, dochodzeniem lub
obroną przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi współpracy z kontrahentem. W
takim przypadku dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do czasu upływu
okresu przedawnienia roszczeń majątkowych.
1. Dane osobowe osób kontaktujących się z ftl w celach niezwiązanych z umową z klientem
lub kontrahentem przechowywane będą przez okres uzasadniony każdorazowo celem
ich przetwarzania, z uwzględnieniem charakteru otrzymanego przez ftl zgłoszenia.
2. Okresy przechowywania danych osobowych, określone powyżej, ulegać będą
wydłużeniu w przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych uzasadnione będzie
ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi
współpracy z kontrahentem. W takim przypadku dane osobowe przechowywane będą
nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych.
1. Dane osobowe podane przez kandydatów w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
odbycie praktyki lub stażu w ftl przechowywane są do czasu zakończenia procesu
rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie.
2. W zakresie, w jakim dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie zgody
udzielonej przez kandydata, w granicach określonych powyżej, dane przechowywane są
do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji
na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku, jeśli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ftl, dane podane przez kandydata
przechowywane będą przez okres do 12 miesięcy od dnia ich pozyskania lub do czasu
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
4. Okresy przechowywania danych osobowych, określone powyżej, ulegać będą
wydłużeniu w przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych uzasadnione będzie
ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi
udziału kandydata w procesie rekrutacyjnym. W takim przypadku dane osobowe
przechowywane będą nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń
majątkowych.
1. Dane osobowe podane w ramach komentarzy zamieszczonych przez użytkowników w
ramach profilu ftl w serwisie społecznościowym LinkedIn będą przechowywane w
serwisie do czasu ich usunięcia przez autora.
2. Okres przechowywania wszelkich danych związanych z korzystaniem przez użytkownika
z profilu ftl w serwisie społecznościowym LinkedIn określa operator serwisu LinkedIn.
3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w serwisie LinkedIn
dostępnych jest na pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ftl, osobie, której dane dotyczą,
przysługują różnorodne prawa, opisane szczegółowo poniżej.
2. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z przysługujących jej praw poprzez
złożenie odpowiedniego żądania:
• pisząc na adres e-mail: kontakt@ftl.pl;
• pisząc na adres ftl: ul. Moniuszki 6/2, 31-513 Kraków.
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Prawo dostępu do
danych

Prawo uzyskania
kopii danych
Prawo do
sprostowania
danych
Prawo żądania
usunięcia danych
osobowych

Prawo żądania do
ograniczenia
przetwarzania

Prawo zgłoszenia
sprzeciwu
Prawo do cofnięcia
udzielonej zgody
Prawo wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych
przetwarzanych przez ftl. Wykonując to prawo osoba, której dane dotyczą, może
zwrócić się do ftl o udzielenie informacji, czy ftl przetwarza jej dane osobowe, jakie
kategorie danych są przetwarzane i dla jakich celów. W ramach prawa dostępu do
danych osoba, której dane dotyczą, może również żądać informacji o tym, komu
udostępniane są jej dane osobowe, jak długo będą one przechowywane, jakie jest
źródło ich pozyskania. Osoba, której dane dotyczą, może również żądać informacji o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
W ramach prawa dostępu do danych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
uzyskania kopii jej danych osobowych przetwarzanych przez ftl.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ftl niezwłocznego sprostowania jej
danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ftl niezwłocznego usunięcia jej
danych osobowych, jeżeli:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innych
podstaw przetwarzania jej danych;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy uzasadniające dalsze
przetwarzanie, albo też jeśli osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych
dla celów marketingu bezpośredniego;
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte przez ftl w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do ftl z żądaniem ograniczenia
przetwarzania jej danych osobowych w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych
osobowych przez ftl – na okres pozwalający ftl sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• ftl nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych
osobowych przez ftl – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, które dokonywane jest przez ftl z uwagi na jego niezbędność dla
realizacji prawnie uzasadnionych interesów ftl.
W każdym przypadku, gdy ftl przetwarza dane osobowe w oparciu o udzieloną zgodę,
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody.
ftl dokłada należytych starań, by zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych
następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli pomimo tego osoba, której
dane dotyczą, uzna, że dane osobowe przetwarzane są przez ftl niezgodnie z prawem,
osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce
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Przekazywanie
danych osobowych
do państw trzecich

Przeglądy i
aktualizacja Polityki

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
POZOSTAŁE INFORMACJE
ftl w oparciu o przetwarzane dane osobowe nie dokonuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
ftl przekaże dane osobowe do państwa trzeciego (poza granice Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) wyłącznie wówczas, gdy będzie to niezbędne, w szczególności z uwagi
na charakterystykę usług pomocy prawnej świadczonej przez ftl. Przekazanie danych
osobowych do państwa trzeciego nastąpi każdorazowo z zachowaniem przewidzianych
przez prawo środków ich ochrony, w szczególności w oparciu o obowiązującą decyzję
Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w
państwie, do którego przekazywane są dane osobowe, w oparciu o standardowe
klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny stosowny
mechanizm pozwalający na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
zgodnie z obowiązującym prawem.
Polityka poddawana jest okresowym przeglądom oraz aktualizacji.
PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania strony internetowej www.ftl.pl (dalej „Strona”) na
urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika (dalej „Użytkownik”), dostosowania zawartości Strony do
preferencji Użytkownika i jej ciągłej optymalizacji, Strona wykorzystuje pliki cookies.
Co to są pliki cookies
i jakie dane za ich
pomocą mogą być
zbierane

Jaki
pliki
stosowane
ramach Strony

są
w

1. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane w
urządzeniu Użytkownika (w pamięci jego przeglądarki). Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się
Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył.
2. Plik cookies zbierają m.in. następujące dane związane z korzystaniem przez
Użytkownika ze Strony: adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej
oraz systemie informatycznym używanym przez Użytkownika.
1. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i
jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika, jak również w celu zwiększenia komfortu
korzystania ze Strony. Pliki cookies służą też ftl do obsługi narzędzia pozyskującego
zgodę na użycie plików cookies i zawierającego informacje o tych plikach (tzw. okienko
cookies).
2. Pliki cookies mają swój okres przechowywania („długość życia”), po upływie którego
wygasają. ftl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
• pliki sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane
w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
• pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane przez określony czas w
parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Strony stosowane są następujące pliki cookies:
• niezbędne pliki cookies – konieczne do funkcjonowania Strony. Są one
zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez
Użytkownika, takie jak np. ustawienie opcji prywatności;
•
funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka. Zadaniem tych plików
cookies jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze Strony w sposób lepiej
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dostosowany do osobistych preferencji w oparciu o wcześniejsze wizyty i
wybrane ustawienia.
Linki kierujące do
portali
społecznościowych
(LinkedIn)

Na Stronie są zamieszczone linki, które przekierowują Użytkownika do fanpage ftl
prowadzonego na portalu społecznościowym LinkedIn. Po przekierowaniu do portalu
LinkedIn administratorem danych osobowych staje się również właściciel portalu
społecznościowego. ftl nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania
danych, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania przez właściciela portalu
społecznościowego LinkedIn.

Jak
ograniczyć/wyłączyć
pliki cookies

1. Użycie plików cookies innych niż niezbędne wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda jest
dobrowolna.
2. Odwiedzając Stronę po raz pierwszy (lub po usunięciu plików cookies na danym
urządzeniu) Użytkownik zobaczy komunikat o zgodzie na użycie plików cookies. Klikając
odpowiedni przycisk Użytkownik może wyrazić zgodę na użycie plików cookies.
Użytkownik może też ograniczyć użycie poszczególnych kategorii plików cookies poprzez
kliknięcie przycisku „Konfiguruj” lub całkowicie wyłączyć użycie plików cookies innych
niż niezbędne poprzez kliknięcie „Brak zgody”. Ograniczenie stosowania plików cookies
(wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
Stronie i utrudnić jej funkcjonowanie.
3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić lub wycofać wyrażoną zgodę lub
zmodyfikować swoją decyzję dotyczącą plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Pliki
cookies” zamieszczonego na dole Strony.

Tabela
zawiera
informacje o plikach
cookies
wykorzystywanych
na Stronie

Nazwa

Cel

Kategoria

Okres
przechowywania

CookieLawInfoConsent

Te pliki cookies są Niezbędne
ustawiane przez wtyczkę
GDPR Cookie Consent.
Pliki
te
służą
do
przechowywania
zgody
Użytkownika
na
poszczególne kategorie
plików cookies.

12 miesięcy

cookielawinfocheckbox-necessary

Ten plik cookie jest Niezbędne
ustawiany przez wtyczkę
GDPR Cookie Consent i
służy do rejestrowania
zgody Użytkownika na
pliki cookie z kategorii
"Niezbędne".

12 miesięcy

cookielawinfocheckbox-functional

Ten plik cookie jest Niezbędne
ustawiany przez wtyczkę
GDPR Cookie Consent w
celu rejestrowania zgody
Użytkownika na pliki
cookie
z
kategorii
"Funkcjonalne".

Sesyjne

pll_language

Plik cookie pll _language Funkcjonalne 12 miesięcy
jest wykorzystywany przez
firmę
Polylang
do
zapamiętania
języka
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wybranego
przez
Użytkownika
przy
ponownym wejściu na
Stronę, a także do
uzyskania informacji o
języku, jeśli nie sę one
dostępne w inny sposób.

