*Kolorem czerwonym oznaczono informacje wymagane w rejestrze przez art. 30 ust. 1 RODO

Rejestr czynności przetwarzania w Kancelarii Adwokackiej
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Transfer do kraju trzeciego lub
org. międzynarodowej
Jednostka
Nazwa czynności organizacyjna
LP.
przetwarzania (departament
dział itp.)

Cel przetwarzania

Kategorie osób

Art. 30 ust. 1 pkt b

Realizacja
stosunku pracy

Upoważnieni
pracownicy.

Realizacja stosunku pracy

Prowadzenie
rozliczeń z
pracownikami,
wypłata
wynagrodzeń
2. naliczanie
obciążeń oraz
naliczanie
składek do ZUS

Upoważnieni
pracownicy.

Art. 30 ust. 1 pkt c

Pracownicy, byli pracownicy

Kategorie danych

Podstawa prawna

Źródło danych

Art. 30 ust. 1 pkt c

Nazwa
współadminist
ratora
i dane
kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Art. 30 ust. 1 pkt f

Art. 30 ust. 1 pkt a

Nazwa podmiotu
przetwarzajacego
i dane kontakowe
(jeśli dotyczy)

Art. 30 ust. 1 pkt d

Kategorie
odbiorców
(innych niż
podmiot
przetwarzajacy)

Nazwa systemu
lub
oprogramowania

Art. 30 ust. 1 pkt d

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych srodków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. Transfer do kraju
trzeciego lub
1
organizacji
(jeżeli jest to możliwe)
międzynarodow
ej (nazwa kraju i
podmiotu)
Art. 30 ust. 1 pkt g

Art. 30 ust. 1 pkt e

Jeśli transfer i
art. 49 ust. 1
akapit drugi dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń
Art. 30 ust. 1 pkt e

Zgoda osób, których dane dotyczą Pracownik
(art. 6 ust. 1 lit a RODO, art. 9 ust. 2
lit a RODO);
Obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust.
2 lit. b RODO)

50 lat lub 10 lat [art. 125a ust. 4, 4a Nie dotyczy
i 4b ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach
i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.z 2017 r.,
poz.1383)]

firma informtyczna,
ksiegowa, kadrowa,
hostingowa

ZUS, Urząd
Skarbowy, Bank,
medycyna pracy

Pakiet Office.
Poczta
elektroniczna.
Płatnik rozliczenia ZUS,
system bankowy,
Dokumentacja
papierowa.

np. zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych
osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
system antywirusowy, alarm, ograniczony dostęp na teren, Szyfrowana transmisja podczas
przekazywania danych. Wykonywanie kopii zapasowych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Prowadzenie rozliczeń z
Pracownicy, byli pracownicy,
pracownikami, naliczanie
członkowie rodziny pracownika
potrąceń, obliczanie składek
ZUS

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, Obowiązek prawny administratora Pracownik
dane kadrowe (wysługa lat pracy,
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust.
stawka wynagrodzeń), dane o czasie
2 lit. b RODO)
pracy, przyznanych nagrodach,
potrąceniach (składki związkowe, zajęcia
komornicze itp.), numery kont dla
przelewów bankowych pracownika

50 lat lub 10 lat [art. 125a ust. 4, 4a Nie dotyczy
i 4b ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach
i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.z 2017 r.,
poz.1383)]

firma informtyczna,
ksiegowa, kadrowa,
hostingowa

ZUS, Urząd
Skarbowy, Bank

Pakiet Office.
Poczta
elektroniczna.
Płatnik rozliczenia ZUS,
system bankowy,
Dokumentacja
papierowa.

np. zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych
osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
system antywirusowy, alarm, ograniczony dostęp na teren, Szyfrowana transmisja podczas
przekazywania danych. Wykonywanie kopii zapasowych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

wykonanie umów
cywilnoprawnych

Osoby wykonujące umowy
cywilnoprawne

Dane identyfikacyjne imię, nazwisko,
adres do korespondencji, PESEL, nr
rachunku bankowego, stan zdrowia,
inne wymagane przez przepisy prawa w
celach ubezpieczeniowych lub
podatkowych oraz niezbędne do
realizacji umowy.

Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b osoba, któej dane
RODO);
dotyczą
Obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

50 lat lub 10 lat [art. 125a ust. 4, 4a Nie dotyczy
i 4b ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach
i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.z 2017 r.,
poz.1383)]

firma informtyczna,
ksiegowa, kadrowa,
hostingowa

ZUS, Urząd
Skarbowy, Bank

Pakiet Office.
Poczta
elektroniczna.
Płatnik rozliczenia ZUS,
system bankowy,
Dokumentacja
papierowa.

np. zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych
osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
system antywirusowy, alarm, ograniczony dostęp na teren, Szyfrowana transmisja podczas
przekazywania danych. Wykonywanie kopii zapasowych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przetwarzanie Upoważnieni
pracownicy.
danych
dostawców

zakup towarów i usług

Dostawcy

Dane rejestrowe, dane kontaktowe,
zawarte w umowie, dane zawarte w
fakturach.

Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b Dostawca,
RODO);
Internet
Obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
Prawnie uzaadniony interes windykacja (art. 6 ust. 1 lif. f RODO)

5 lat, licząc
Nie dotyczy
od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności
podatku [art. 70 par. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017
poz. 201 z poźniejszymi zmianami]

firma informtyczna,
ksiegowa, kadrowa,
hostingowa

Urząd Skarbowy, Pakiet Office.
Bank, Poczta
Poczta
Polska S.A., firmy elektroniczna.
kurierskie
Dokumentacja
papierowa.

np. zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych
osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
system antywirusowy, alarm, ograniczony dostęp na teren, Szyfrowana transmisja podczas
przekazywania danych. Wykonywanie kopii zapasowych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przetwarzanie Upoważnieni
pracownicy.
danych
klientów

wykonywanie czynności
Klienci, potencjalni klienci
adwokackich, świadczenie
usług doradczych,
świadczenie usług Inspektora
Ochrony Danych

Dane rejestrowe, dane kontaktowe,
zawarte w umowie, dane zawarte w
fakturach, dane przekazane w zwiazku
ze świadczonymi usługami

Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b Klient, organy
RODO);
wymiaru
Obowiązek prawny administratora sprawidliwości
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
Prawnie uzaadniony interes windykacja (art. 6 ust. 1 lif. f RODO)

Dane osobowe będą przetwarzane Nie dotyczy
przez 10 lat od końca roku, w
którym zakończyło się
postępowanie, w którym dane
osobowe zostały zgromadzone w
zakresie danych przetwarzanych w
ramach wykonywania zawodu
adwokata.

firma informtyczna,
ksiegowa, kadrowa,
hostingowa

Urząd Skarbowy, Pakiet Office.
Bank, Poczta
Poczta
Polska S.A., firmy elektroniczna.
kurierskie
Dokumentacja
papierowa.

np. zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych
osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
system antywirusowy, alarm, ograniczony dostęp na teren, Szyfrowana transmisja podczas
przekazywania danych. Wykonywanie kopii zapasowych.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

nie dotyczy

Poczta Polska
S.A., firmy
kurierskie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1.

Przetwarzanie Upoważnieni
pracownicy.
danych
aplikantów,
pełnomocnikió
3. w
substytucyjnyc
h

Dane identyfikacyjne, dane adresowe,
dane o wykształceniu, przebiegu pracy,
absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie,
rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne),
dane o zakresie obowiązków, stawce
wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz
inne dane wymagane zgodnie z
przepisami prawa pracy

Planowany termin usunięcia
kategorii danych
(jeżeli jest to możliwe)

4.

5.

Upoważnieni
Wysyłanie i
pracownicy.
odbieranie
korespondencji
6.

Aktualizacja

Odbieranie i nadawanie
korespondencji.

Nadawcy i odbiorcy korespondencji. Dane adresatów, nadawców.

W pozostałych przypadkach dane
osobowe będą przetwarzane tak
długo, jak wymagają tego
odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności podatkowe i
rachunkowe oraz tak długo jak jest
to niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 Nadawca, adresat Po upływie okresu przedawnienia Nie dotyczy
ust. 1 lit. f RODO)
korespondencji
roszczeń, w tym roszczeń
podatkowych.

Dziennik
np. zamykane szafy w pomieszczenniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych
korespondencyjny. osób, alarm, ograniczony dostęp na teren.

