
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORTALACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 
W tym dokumencie znajdzie Pani/Pan informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w portalach 
społecznościowych.  
 
Informacja przekazywana jest w wykonaniu obowiązków przewidzianych w 
Rozporządzeniu 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 
(dalej jako RODO). 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook’u i 
LinkedIn’ie stronę o nazwie Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy,  tj. Kancelaria 
Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok (zwany dalej 
ADO).  

2. ADO umożliwia kontakt: 

1) za pomocą e-maila: kancelaria@bieluk.pl,  
2) za pomocą telefonu: 85 663 77 50,  
3) drogą pocztową: ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok. 

3. Szczegółowe informacje na temat celu, w jakim dane osobowe będą przetwarzane przez 
ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych 
znajdują się w poniższej tabeli: 

Cel przetwarzania 
danych osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

cele kontaktowe przy 
użyciu narzędzi 
dostępnych na stronach 
internetowych ADO oraz 
na portalach Facebook i 
LinkedIn,  w tym poprzez 
kontakt w komentarzach 
pod postami lub za 
pomocą wiadomości 
prywatnych 

w zależności od sytuacji 
art. 6 ust. 1 lit. a, b 
RODO,  jak również art. 6 
ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony 
interes ADO, którym jest 
odpowiedź na Państwa 
zapytanie/zgłoszenie) 

okres niezbędny do prowadzenia 
korespondencji/rozmów 
związanych z 
zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie 
dłużej niż do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych 
lub złożenia skutecznego  
sprzeciwu wobec przetwarzana 
danych w tym celu (w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f 
RODO) oraz okres niezbędny do 
wykonywania czynności 
związanych z realizacją umowy lub 
z żądaniem przed zawarciem 
umowy (w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO)  

cele związane z 
dostępem do Pani/Pana 
danych osobowych 
udostępnionych za 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda na przetwarzanie 
danych wyrażona 
poprzez działanie 

okres, przez który podejmuje 
Pani/Pan działania na stronach 
ADO, w tym są Państwo 

mailto:kancelaria@bieluk.pl


pośrednictwem stron 
ADO i ich odczytywaniem 

polegające na 
polubieniu/obserwiwaniu 
strony ADO lub 
podejmowaniu innych 
działań związanych ze 
stronami ADO) 

użytkownikami, którzy 
polubili/obserwują strony ADO 

cele informacyjno-
promocyjne poprzez 
zamieszczanie na 
stronach ADO informacji 
o działalności ADO 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych 
wyrażona poprzez 
działanie polegające na 
polubieniu/obserwowaniu 
stron ADO) i art. 6 ust. 1 
lit. f RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
ADO, którym jest 
informowanie o 
działalności ADO) 

okres, przez który są Państwo 
użytkownikami, którzy 
polubili/obserwują strony ADO 

cele analityczne i 
statystyczne, co stanowi 
prawnie uzasadniony 
interes ADO 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony 
interes ADO, którym jest 
zebranie informacji o 
ilości osób, które 
polubiły/obserwują strony 
ADO lub podejmują inne 
działania związane ze 
stronami ADO 

okres niezbędny do realizacji celu, 
nie dłużej jednak niż do momentu 
złożenia skutecznego sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych 
osobowych w tym celu 

dochodzenie roszczeń i 
obrona przed 
roszczeniami związanymi 
z prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą i 
zawodową, co stanowi 
prawnie uzasadniony 
interes ADO 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO okres przedawnienia roszczeń 
określony w przepisach prawa  

 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkuje 
brakiem możliwości podejmowania działań związanych ze stronami ADO, w tym np. jej 
polubienia, obserwowania, udostępniania. W określonych sytuacjach brak podania danych 
może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia. 

5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:  

1) osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na 
polecenie ADO;  

2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: 
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w tym np. dostawcy usług 

teleinformatycznych);  
b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym  w przypadku dochodzenia 

roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i 
obrony przed roszczeniami; 



c) inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami 
prawa; 

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad 
związanych z ich bezpieczeństwem. 

6. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowej.  

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu 
prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych.  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych. 

9. W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu 
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 
przetwarzanie danych, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody.  

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
względem Państwa, w tym do profilowania.  .  

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:  

Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO przysługuje Państwu prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn 
związanych z Państwa szczególną sytuacją. 


