Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu „Lex
Eventum”
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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) [dalej jako Rozporządzenie],
Przemysław Kucza jako Administrator danych niniejszym wskazuje następujące informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu „Lex Eventum”.
Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych.
Wszystkie dane są chronione i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów Rozporządzenia oraz nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia
oraz polskich przepisów uzupełniających regulację Rozporządzenia.
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Dane identyfikacyjne Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Przemysław Kucza.
Adres do korespondencji: Przemysław Kucza, 31-529 Kraków ul.Sołtyka 17/3.
Adres mailowy: przemyslaw.kucza@gmail.com.
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przede wszystkim w celach związanych z zawarciem na podstawie Regulaminu Portalu „Lex Eventum” umowy (dalej jako
Umowa), a następnie jej wykonaniem tj. w celach związanych z nieodpłatnym udostępnianiem Portalu Użytkownikom w celu zamieszczania przez nich ogłoszeń o wydarzeniach
(eventach) prawniczych (dalej jako Udostępnianie Portalu). Powyższe obejmuje także
przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem
a Użytkownikiem, w zakresie niezbędnym do Udostępniania Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

Administrator przetwarza te dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
a to ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i
wykonywania umowy o świadczenie Usługi, której stroną jest Użytkownik, a także do
podjęcia działań na związanych z jej zawarciem - przed zawarciem Umowy.
2. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkownika w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust.
1, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych lub w celach związanych z doradztwem. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
Administratora.
Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
3. Administrator przetwarza przede wszystkim dane osobowe Użytkownika niezbędne do
prawidłowego Udostępniania Portalu oraz identyfikacji Użytkownika obejmujące:
a) Adres e-mail;
b) Adresy IP;
c) Numer telefonu.
Kategorie odbiorców danych
4. Zgodnie z Rozporządzeniem, przez odbiorcę danych rozumieć należy osobę fizyczną lub
prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu administrator ujawnia
dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Strona trzecia natomiast, w
rozumieniu Rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot
przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu
przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza
natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są
uznawane za odbiorców.
Mając na względzie powyższe wyjaśnienie, Administrator informuje o następujących
kategoriach odbiorców:
a) podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe związane z działalnością Administratora;
b) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora,
w tym usługi hostingowe;
c) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane osobowe Użytkownika.
Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa
trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do
organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu.
6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane, w celach o których mowa w punkcie 1
(zawarcie Umowy, Udostępnianie Portalu) będę przetwarzane przez okres Udostępniania
Portalu.
7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie 2 będą
przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane.
Obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych oraz konsekwencje ich
niepodania.
8. Podanie danych o których mowa w punkcie 1 jest wymogiem umownym. W przypadku
gdy nie podasz tych danych, Administrator nie będzie mógł Udostępnić Portalu na Twoją
rzecz. Podanie tych danych jest więc obligatoryjne.
9. Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie 2, Użytkownik zostanie poproszony o
podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punkcie 1
ich podanie jest dobrowolne. Ich niepodanie nie wiąże się z negatywnymi
konsekwencjami dla Użytkownika.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
Informacja dotycząca przetwarzania danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane.
11. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowym w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostały zebrane, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 2
niniejszej Informacji.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi
12. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik,
Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych.
13. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z
błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również
uzupełnienie brakujących danych.
14. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych
osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu. Administrator może odmówić uwzględnienia
uzasadnionego wniosku o usunięcie danych w przypadkach przewidzianych prawem, w
szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
15. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
16. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora
swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się –
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – przetwarzaniu swoich
danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie
tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
17. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z Rozporządzeniem prawo do
przenoszenia danych to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanzym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które
Użytkownik dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje
Użytkownikowi tylko w przypadku danych osobowych które przetwarzane są jednocześnie
na podstawie zgody lub Umowy oraz przetwarzana są w sposób zautomatyzowany.
Zgodnie z punktem 13 niniejszej Informacji Administrator nie przetwarza danych
osobowych Użytkowników w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, Użytkownik możesz również żądać, aby Jego
dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
18. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem
nadzorczym właściwym dla terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

