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Informacje według Artykułu 13 ustawy o ochronie danych osobowych 

( Datenschutz-Grundverordnung DSGVO) 

 

Dotrzymanie ustaw dotyczących ochrony danych osobowych stanowią dla naszej kancelarii wysoki 

priorytet. Jesteśmy zobowiązani poinformować o procesie elewacji Państwa danych osobowych w 

naszej kancelarii: 

Odpowiedzialny: 

Zakres odpowiedzialności poboru i przetwarzania dat osobistych poprzez kancelarię należy do Pani 

adwokat Joanna Kröll, Porzellanhofstr. 12,60313 Frankfurt am Main. 

Cel przetwarzanie danych osobistych: 

Przetwarzamy państwa dane osobiste w ramach zwartej umowy adwokackiej według ustawy § 675 
BGB (kodeks cywilny). Dane osobowe mogą dotyczyć: dana adresowe, dane bankowe lub inne 
potrzebne dane osobiste potrzebne do stosownej reprezentacji Państwa prawnych interesów. 
Podstawę o ochronie danych osobowych stanowi Art. 6 Abs. Lit b) DSGVO. 
 
Kategorie odbiorców: 

Dane osobowe są udostępniane pracownikom kancelarii. Dane osobowe są udostępniane także w 
ramach zlecenia adwokata przez klienta osobom trzecim i sądu, o ile są one potrzebne do spełnienia 
zlecenia adwokata.    
 
Usuwanie danych osobowych: 

Po upływie okresu czasu przechowywania 10 lat w wypadku akt, dane osobowe zostaną usunięte, o 

ile ich dalsze zachowanie nie jest więcej potrzebne lub w wypadku, o ile uzasadnione 

zainteresowanie ich dalszego przechowywania wygasło.  

W niektórych pojedynczych wypadkach istnieje możliwość, że pojedyncze dane osobowe mogą być 
dłużej przechowywane. Okres przechowywania danych osobowych nawiązuje wtedy do ustaw 
regulujących okresu przechowywania danych, a mianowicie według np. regulaminu Federalnej Izby 
Adwokackiej (BRAO) 6 lat, kodeksu podatkowego (Abgabeordnung) 6 lat, lub według kodeksu 
handlowego ( Handelsgesetzbuch) 10 lat.  
 
Panstwa prawo w ramach ustaw o ochrone danych osobowych: 

Jako osoba, którą dotyczą ustawy o ochrone danych osbowych, mają Panstwo prawo na uzyskanie 
informacji o swoich danaych osobowych, jak i w wypadku zaistniałych błędów na usunięcie 
nieprawidłowych danych osobowych według artykułu 16 DSVGO, lub ich usunięcie, o ile nastąpią 
jeden z podstaw według artykułu ustawy 17 DSGVO i dane osobowe nie będą dłużej potrzebene. 
Pondato egzystuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile istnieją wymogi 
według artykułu 18 DSGVO i w wypadku artkyłu 20 DSVGO prawo na transmisje danych. 
 
Każda osoba, którą dotyczą ustawy o ochrone danych osbowych ma prawo do zwrócenia się do 
oraganu nadzoru z zażaleniem, i ile jest tego poglądu, że przetważanie ich danych osobowych narusza 
regulamin o ochronie danych osobowych według ustawy artkułu 77 DSGVO. 
 

 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/regulamin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/Federalnej
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/Izby
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/Adwokackiej
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Nasz Komisarz Ochrony Danych: 

Pondato mają Państwo w każdym czasie możliwość zwrócić się bezpośrednio do naszgo Komisarza 

Ochrony Danych, który jest w wypadku zaptynia zobowiązany do zachowania tajęmnicy. Dane 

kontaktowe naszego Komisarza Ochrony Danych są następująco: 

Rechtsanwältin 
Joanna Kröll 
Porzellanhofstr. 12 
60313 Frankfurt am Main 

 

Potwierdzenie o utrzmaniu informacji: 

 

 


