NEWSLETTER
KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ KUŹNICKI, SŁAWOMIR PASIEKA SPÓŁKA JAWNA
Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom
automatyczne otrzymywanie informacji z dziedziny prawa oraz informacji dotyczących
działalności Kancelarii Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp.j.
z siedzibą we Wrocławiu:

1. Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne, bezterminowe i wolne od
jakichkolwiek opłat.
2. W celu świadczenia usługi „Newsletter” Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki,
Sławomir Pasieka Sp. j. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty
elektronicznej.
3.

Zarejestrowana osoba w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia
swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

4. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje
dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: "Instrukcje dla
subskrybentów Newsletter" oraz „Polityka prywatności”.
5. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki,
Sławomir Pasieka Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Przyjaźni 66/10, 53 – 030
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000891191, NIP 894-27-56-305, REGON 932912194. Dane osobowe
(tj. adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi
„Newsletter”. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych
oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą,
dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.
Polityka prywatności

1. Gromadzenie danych
Administrator danych osobowych, którym jest Kancelaria Radców Prawnych Maciej
Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Przyjaźni 66/10, 53
– 030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000891191, NIP 894-27-56-305, REGON 932912194,
przechowuje zapytania http kierowane do jej serwisu internetowego. Przeglądane zasoby
identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są łączone z danymi osobowym
konkretnych podmiotów.

2. Wykorzystywanie danych
Przedmiotowe zapytania http służą zarządzaniu serwisem internetowym, a ponadto
są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych ze statystyką. Informacje zawarte
w tych danych nie są udostępniane podmiotom trzecim. Zbiorcze podsumowania w
postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

3. Informacje o mechanizmie cookies
a) Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, za pomocą których zapisywane są
pewne informacje na komputerze użytkownika serwisu internetowego. Cookies nie są
szkodliwe dla komputera lub przechowywanych na nim danych, dlatego zaleca się
niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
b) Pliki cookies służą administratorowi danych osobowych zapewnieniu poprawnego
działania serwisu internetowego. Administrator danych osobowych plików tych nie
ujawnia innych podmiotom, nie wykorzystuje ich także do odmiennych celów.
c) Korzystanie z serwisu internetowego administratora danych osobowych wymaga
akceptacji plików cookies. Wyłączenie stosowania tych plików może spowodować
utrudnienia korzystania z serwisu.
d) W przypadku braku zgody na używanie plików cookies, należy zmienić ustawienia
przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu
internetowego.
4. Odnośniki do innych stron
Serwis administratora danych osobowych może zawierać odnośniki do innych stron
internetowych. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Celowe jest, aby po przejściu
na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko serwisu Kancelarii Radców Prawnych Maciej Kuźnicki,
Sławomir Pasieka Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Prawa autorskie
Serwis administratora danych osobowych może zawierać przekierowania (tzw. linki)
do innych serwisów internetowych wraz ze zwięzłym ich opisem. Treści zawarte na tych
stronach są przedmiotem praw autorskich ich twórców i podlegają ochronie zgodnie
z prawem autorskim.
6. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

