Polityka Prywatności Czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Kancelaria Notarialna Maciej Ciszewski oraz poprzez stronę
http://www.notariuszciszewski.pl/
Administratorem danych osobowych Klienta będzie Maciej Ciszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria
Notarialna Maciej Ciszewski - Notariusz, z głównym miejscem wykonywana działalności w Gdańsku (80-886) przy ulicy Targ
Drzewny 3/7, NIP 5851347350, REGON 220200409, (dalej Kancelaria).
Może się Pani/Pan skontaktować z Kancelarią w następujący sposób:
• listownie na adres wskazany powyżej
• przez e-mail: maciej.ciszewski@notariat.gdans.pl
• telefonicznie pod numerem (+48) 58 3462788, 506251469
Zgodnie z przepisami w Kancelarii nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z czym nie został on
wyznaczony.
Cele przetwarzania
Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zachowując ich poufność i bezpieczeństwo w celu niezbędnym do
dokonania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.);
- wykonania umowy o dokonanie czynności notarialnych zawartej przez Pana/Panią z Kancelarią;
- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest weryfikacji danych w
związku z zapewnieniem Pani/Panu ochrony przed oszustwem/kradzieżą
– archiwizacji by spełnić obowiązki prawne nałożone na Administratora zgodnie z art.6.ust.1. lit.f oraz na potrzeby zabezpieczenia
informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym,
– kontaktu pod wskazany numer telefonu bądź e-mail – przypominając, potwierdzając terminy spotkania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
b oraz f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora,
– rozliczenia czyli wystawienia rachunku za wykonane usługi, jako obowiązek Notariatu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z
Rozporządzeniem w sprawie taksy notarialnej
– dane dotyczące korzystania przez strony serwisu (www.), które uzyskaliśmy za pośrednictwem tzw. plików cookies tylko w celach
statystycznych,
Pliki cookies
Pliki cookies są to pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość
ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania
się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania płatności. Wykorzystujemy te małe pliki (cookies)
w celu:
- statystycznych - budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Waszych urządzeń, także przeniesienie na Państwa Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest
praktycznie niemożliwe.
Okres przechowywania danych osobowych
- w przypadku dokonania czynności notarialnej 10 lat od daty w której czynność została dokonana, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia
14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.),
- w przypadku rezygnacji z dokonania czynności notarialnej – rok od dnia, w którym miało dojść do jej dokonania.
Odbiorcy danych
Kancelaria będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług,
które świadczymy, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT czy usług
księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii.
Nie sprzedajemy Państwa danych ani nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim.
Zgoda
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i
prawnie wymagane. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO, aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Kancelarią.
Prawo wycofania zgody

W związku z faktem, że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych, umowy o dokonanie czynności
notarialnych lub celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a nie na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody.
Ze względu na specyfikę czynności notarialnych, w szczególności tych dokumentowanych aktami notarialnymi, dane osobowe
zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób
przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia
dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować
będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw zgłoszony po dokonaniu czynności notarialnej nie ma wpływu na zgromadzone i
zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej dane osobowe. W pozostałym zakresie z prawa do usunięcia danych można
skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Nadto, w przypadku, gdy
osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane
powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

