Polityka prywatności
1. Dane osobowe
My, Dr. Eleni Diamanti, Dr. Martin Getreuer oraz Dr. Georg Getreuer gromadzimy, przetwarzamy i
wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy na to Państwa zgodę,
pełnomocnictwo lub powołanie zgodnie z ustalonym celem lub gdy istnieje inna podstawa prawna
zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO); wszystkie czynności
odbywają się w zgodzie z przepisami cywilno-prawnymi oraz o ochronie danych osobowych.
Gromadzone przez nas są tylko te dane, które są konieczne do przeprowadzenia i realizacji naszych
adwokackich usług lub te, które zostały nam dobrowolnie przez Państwa udostępnione.
Pod pojęciem dane osobowe rozumiane są wszystkie dane, które zawierają szczegóły dotyczące
stosunków osobowych lub rzeczowych, np. imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia,
wiek, płeć, numer ubezpieczenia społecznego (Sozialverischerungsnummer), nagrania wideo, zdjęcia,
nagrania głosowe osób oraz dane biometryczne np. odciski palców, dane wrażliwe takie jak dane
zdrowotne lub dane mające związek z postępowaniem karnym.

2. Prawo do udzielenia informacji oraz usunięcia danych osobowych
Jako klient lub ogólnie jako osoba, której sprawa dotyczy – zachowując przy tym adwokacki obowiązek
zachowania tajemnicy – mają Państwo w każdym momencie prawo do uzyskania informacji o
przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy, celu przetwarzania oraz prawo do
korekty danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia a także zakazania
przetwarzania danych lub usunięcie nieprawidłowych danych lub danych, które są przetwarzane
niezgodnie z prawem.
Jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie, to prosimy o odpowiednią informację.
W każdym momencie mają Państwo prawo cofnąć wydaną zgodę na wykorzystywanie danych
osobowych. Prośbę o udzielenie informacji, usunięcie danych, korektę danych, wniesienie sprzeciwu
i/lub wniosku na przekazanie danych – w ostatnim przypadku jeśli to nie wiąże się z zbyt dużym
nakładem pracy – prosimy kierować na adres zawarty w punkcie 8. niniejszej polityki prywatności.
Jeśli Państwo uważają, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się niezgodnie z
obowiązującym prawem ochrony danych osobowych lub Państwa prawa związane z ochroną danych
osobowych w jakikolwiek sposób zostały złamane, to istnieje możliwość wniesienia skargi we
właściwym urzędzie ochrony danych osobowych. Właściwym urzędem w Austrii jest
„Datenschutzbehörde, www.dsb.gv.at”.

3. Bezpieczeństwo danych
Ochrona Państwa danych osobowych odbywa się poprzez odpowiednie wprowadzenie środków
organizacyjnych i technicznych. Te środki odnoszą się przede wszystkim do ochrony przed
niedozwolonym, nielegalnym czy też przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, stratą,
użytkowaniem i manipulacją danych.
Bez względu na to, iż cały czas zachowywane są wysokie standardy dotyczące przepisów ostrożności,
nie jest wykluczone, że przekazane nam przez Państwa przez Internet informacje zostaną wykorzystane
i poznane przez inne osoby.

Dlatego prosimy wziąć pod uwagę, że nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za
opublikowanie informacji ze względu na błędy, które nie zostały spowodowane przez nas przy
przenoszeniu danych i/lub nieautoryzowanym dostępie osób trzecich (np. atak hakerski na konto email lub telefon, odbiór faksu).

4. Wykorzystywanie danych
Dane, którymi dysponujemy nie będziemy wykorzystywać do innych celów niż do tych związanych z
udzielonym nam pełnomocnictwem, Państwa zgodą lub regulacją zgodną z RODO. Wyjątkiem jest
wykorzystywanie danych do celów statystycznych, o ile te dane zostały wcześniej zanonimizowane.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim
Aby wykonać zlecenie, możliwa jest konieczność przekazania Państwa danych osobom trzecim (np.
stronie przeciwnej, substytutowi, ubezpieczycielom, usługodawcom, od których czerpiemy usługi i
którym udostępniamy dane itd., sądom, urzędom). Przekazanie Państwa danych osobowych odbywa
się wyłącznie na podstawie RODO, szczególnie, aby wykonać Państwa zlecenie lub na podstawie
wcześniej wyrażonej zgody.
Ponadto informujemy Państwa o tym, że w ramach naszej adwokackiej reprezentacji oraz opieki
regularnie pobieramy rzeczowe informacje o Państwu od osób trzecich lub informacje, odnoszące się
do sprawy.
Niektórzy z wyżej wymienionych odbiorców Państwa danych osobowych znajdują się poza krajem
Państwa zamieszkania lub przetwarzają tam Państwa dane. Poziom ochrony danych w innych krajach
nie odpowiada ewentualnie tym panującym w Austrii. Przekazujemy Państwa dane jednak tylko tym
krajom, w których Komisja Europejska orzekła, że posiadają one dostateczny poziom ochrony danych
osobowych. Podejmujemy także działania, aby zapewnić, że wszyscy odbiorcy dysponują odpowiednim
poziomem ochrony danych używając standardowych klauzul umownych.

6. Powiadomienie o wycieku danych
Podejmujemy odpowiednie starania, aby każdy wyciek danych został wcześnie rozpoznany i
ewentualnie bezzwłocznie zgłoszony Państwu czy właściwemu urzędowi ochrony danych
uwzględniając te kategorie danych, których wyciek dotyczy.

7. Przechowywanie danych
Państwa dane nie będziemy przechowywać dłużej, niż jest to konieczne, aby wykonać nasze
zobowiązana zawarte w umowie lub w odniesieniu do obrony niezbędnych roszczeń z tytułu
odpowiedzialności.

8. Nasze dane kontaktowe
Ochrona Państwa danych jest dla nas szczególnie ważna. Niżej podane dane kontaktowe mogą
Państwo posłużyć do zadania nam pytania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
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