
Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza 

kontaktowego jest spółka pod firmą LF LEGAL FOLIGOWSKI KANCELARIA RADCOWSKA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, siedziba i adres: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000935445, o numerze REGON: 520565350, NIP: 7011061167, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, 

kapitał wpłacony 12.500,00 zł (dalej zwana „Administratorem”). 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę 

danych osobowych..  

Poniżej, dla ułatwienia wygody, przedstawiono jedynie skrótowe informacje wiążące się z 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza 

kontaktowego.  

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych podanych w treści 

formularza kontaktowego jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo prawnie usprawiedliwiony interes Administratora 

(podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

zamiar zawarcia umowy z Administratorem, jak również prawnie usprawiedliwiony interes prawny 

Administratora, tzn. wykonanie przez niego działań w stosunku do potencjalnego klienta w celach 

negocjacyjnych, kontaktowych, czy dochodzenia i obrony w razie zaistnienia ewentualnych 

wzajemnych roszczeń, analiza statystyczna ruchu na stronie internetowej. Podanie przez Państwa 

danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Brak ich podania 

uniemożliwi realizację zamiaru zawarcia umowy i podjęcie kontaktu ze strony Administratora, w 

odpowiedzi na przesłaną wiadomość (np. na zapytanie ofertowe). Dane osobowe przetwarzane będą 

przez okres prowadzenia korespondencji, przy czym w przypadku zawarcia umowy Administrator 

dalej będzie przetwarzał dane osobowe w celu jej prawidłowej realizacji, natomiast w braku 

nawiązania współpracy, treść korespondencji i wiadomości przesłanej poprzez formularz kontaktowy 

może podlegać archiwizacji. Państwa dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza 

kontaktowego mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem 

dla realizacji zamiaru zawarcia umowy, jak również dla realizacji prawnie usprawiedliwionego 

interesu prawnego Administratora.  

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego 

administratora. Ponadto osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt z Administratorem w razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości i w celu realizacji uprawnień, o 

których mowa powyżej odbywa się poprzez adres email: office@lflegal.pl  

 


