
Polityka prywatności 
 
Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej Kancelaria Adwokacka Adwokat 
Aneta Filarowska zlokalizowanej pod domeną filarowska.pl. 
Określa ona zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników strony, które przetwarzane są na 
podstawie bezpośredniej zgody użytkowników bądź za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. 
 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aneta Filarowska, prowadząca działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod 
firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Filarowska”, z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. 
Nowolipie 17B lok. 51, posiadająca numer NIP 5732680534 oraz REGON: 240553552.   

II. Dane osobowe 
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 
1. dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer strony – adres IP, rodzaj systemu 

operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, czas przebywania na stronie, historia odwiedzanych 
witryn internetowych, 

2. dane osobowe podane w formularzu kontaktowym – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 
3. dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych za pośrednictwem strony lub 

bezpośrednio na podany na stronie adres e-mail Administratora. 
III. Cel przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony internetowej oraz 

dostosowania treści do potrzeb użytkowników na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

2. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, przekazywanie zamówionej oferty i prowadzenia 
korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/Pana zgody i prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO), 

3. podjęcie działań na żądanie użytkowników strony przed zawarciem umowy o świadczenie usług 
pomocy prawnej, oferowanej na stronie, działania te polegają m. in. na wycenie usługi, umówieniu 
terminu spotkania bądź zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia umowy o 
świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

IV. Dane osobowe 
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność zawarcia umowy. 
2. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania oraz takich, które wywołują wobec 
Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa. 

V. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych 
Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom: 
1. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie przepisów 

prawa, 
2. operatorom pocztowym i firmom kurierskim, 
3. podmiotowi świadczącemu usługi kadrowo-płacowe, 
4. podmiotom świadczącym usługi prawne, a współpracującym w tym zakresie z Administratorem. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

VI. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń wynikających z zawarcia umowy. 

VII. Uprawnienia 
1. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu: 



a) dostęp do swoich danych osobowych, 
b) poprawiania danych osobowych, 
c) żądania usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) przenoszenia danych. 

2. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony 
interes. 

3. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

VIII. Cookies 
1. Administrator oświadcza, że podczas korzystania ze strony internetowej w komputerze lub w innym 

urządzeniu końcowym zostają zapisywane pliki Cookies. 
2. Zapisanie plików Cookies wymaga Pani/Pana zgody. Wyłączenie lub ograniczenie działania plików 

Cookies może ograniczyć lub wyłączyć niektóre funkcjonalności lub usługi dostępne na stronie.  
3. Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki Cookies sesyjne oraz Cookies stałe. Cookies 

sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, 
opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Cookies stałe natomiast to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony 
przez Panią/Pana w parametrach plików Cookies bądź do czasu ich usunięcia. 

4. Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Pani/Pana komputerze lub innym urządzeniu 
końcowym i oprogramowaniu w nim zainstalowanym. 

5. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. Ich zawartość nie 
pozwala na identyfikację Pani/Pana osoby. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są 
to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania ze strony internetowej. 

6. Pliki Cookies przechowywane są w celu: 
- zoptymalizowania szybkości działania strony, 
- prawidłowego działania niektórych funkcjonalności udostępnionych na stronie. 

7. W każdym czasie może Pani/Pan zmienić zakres bądź ograniczyć dostęp do plików Cookies w swoim 
urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 

8. W każdym czasie może Pani/Pan usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji przeglądarki 
internetowej, która jest w użyciu. 

9. Administrator nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony 
internetowe, do których hiperłącza umieszczone są na stronie. 

IX. Kontakt 
Możliwy kontakt z Administratorem: 
1. Korespondencyjny - Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Filarowska, ul. Nowolipie 17B lok. 51, 

00-150 Warszawa, 
2. E-mail: adwokat@filarowska.pl. 

X. Postanowienia końcowe 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. 
2. W razie dokonania zmian, będą one obowiązywać z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu 

Polityki prywatności na stronie. 
3. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO) oraz inne przepisy dotyczące przetwarzania oraz 
ochrony danych osobowych. 

 
 


