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PROFIL KANCELARII
Naszym celem jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości
usług prawniczych, uwzględniających Ich potrzeby i specyfikę
działalności

• Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych to doświadczony i
kreatywny zespół prawników. Doradzamy podmiotom gospodarczym
w obszarze szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
budowlanego, własności intelektualnej oraz prawa cywilnego.
• Pracą Kancelarii kierują radcowie prawni Michał Konieczny
i Marcin Wierzbicki. Ponadto Kancelaria zatrudnia zespół kilkunastu
doświadczonych prawników, których zainteresowania zawodowe
wzajemnie się uzupełniają, w tym prawników z szerokim
doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych.
• Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów działających zarówno na
rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, współpracujących z
kontrahentami z całego świata i zatrudniających pracowników na
kilku kontynentach. W związku z tym nasze usługi w dużej mierze
świadczymy w językach obcych, w tym przede wszystkim w języku
angielskim.

• Obsługując Naszych Klientów wychodzimy z założenia, iż koszt obsługi
prawnej nie musi być znaczny, a konsultacja z prawnikiem powinna
odbywać się zawsze przed podjęciem ważnych decyzji gospodarczych,
jak również podczas codziennej działalności gospodarczej
przedsiębiorcy,
• Jesteśmy przekonani, że sukces osiąga się poprzez budowanie
trwałych relacji z Klientem, budując wzajemnie zaufanie
i szacunek,
• Misją naszej kancelarii prawnej jest dostarczenie Naszym Klientom
najwyższej jakości usług prawniczych, uwzględniających Ich specyficzne
potrzeby.
Pragniemy
aby
codzienny
kontakt
z prawnikiem stał się dla naszych klientów inspiracją do podejmowania
nowych inicjatyw gospodarczych.
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DOŚWIADCZENIE W OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wiedzę o obowiązującym stanie prawnym łączymy z doświadczeniem
w biznesie

• Podstawą działalności kancelarii jest obsługa podmiotów
gospodarczych, w szczególności z branży IT oraz deweloperskiej
którym doradzamy w dziedzinach kluczowych dla tych sektorów,
przy zawieraniu umów, a także we wszystkich innych kwestiach
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in.
w obszarze prawa pracy, prawa podatkowego, prawa cywilnego oraz
w sprawach korporacyjnych.
• Naszymi Klientami są również spółki notowane na rynku New
Connect oraz GPW. Partnerzy Spółki posiadają certyfikat
Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu będący
zwieńczeniem zdanego egzaminu organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• Nasi prawnicy współpracowali zarówno przy tworzeniu od postaw
nowych procedur ochrony danych osobowych, jak i przy analizie już
funkcjonujących systemów, a także prowadzą szkolenia z zakresu
zagadnień związanych z ochroną danych osobowych dla
przedsiębiorców, którzy w praktyce stykają się z tymi zagadnieniami,
jak i zajęcia dla studentów.

NASZYMI KLIENTAMI SĄ MIĘDZY INNYMI:
• spółka z branży IT, notowana na głównym parkiecie GPW, której
marka jest rozpoznawana przez szerokie grono odbiorów a swoje
produkty oraz usługi sprzedaje na terenie Polski (największym sieciom
komórkowym i bankom), Europy, USA, a także w krajach Bliskiego
Wschodu Spółka zatrudnia ok. 350 pracowników w kilku miastach
Polski.
• spółka z branży IT, zajmująca się tworzeniem aplikacji na smartfony
dla takich firm jak Play, Nestle czy Prymat. Spółka zatrudnia ok. 60
pracowników. Spółka prowadzi biuro sprzedaży w Londynie i na
Filipinach.
• spółka z branży deweloperskiej zajmująca się budownictwem
mieszkaniowym, posiadająca aktualnie w swojej ofercie 600 mieszkań
na sprzedaż, realizująca dwie duże inwestycje w Krakowie.
• spółka inwestycyjna z siedzibą w Warszawie, notowana na rynku
NewConnect.
• spółka z małopolski działająca w branży windykacyjnej, notowana na
rynku NewConnect, emitent obligacji notowanych na Catalyst.
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SKĄD WYNIKA POTRZEBA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe to już nie tylko domena wybranych sektorów gospodarki

• Z danymi osobowymi na co dzień styka się każdy przedsiębiorca.
Wykonując obowiązki w stosunku do obecnych pracowników,
prowadząc rekrutację nowych, zbierając informacje kontaktowe od
potencjalnych klientów, wykorzystując tak podstawowe w marketingu
narzędzia jak newsletter na stronie internetowej czy ankiety wobec
klientów, nie da się w praktyce uniknąć gromadzenia danych
osobowych. Będąc podmiotem, który takie dane wykorzystuje łatwo
przeoczyć nieraz niezbyt oczywiste i często skomplikowane wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów, a tym samym narazić się na
odpowiedzialność za ich naruszenie.

• Co roku Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (GIODO)
przeprowadza szereg kontroli obejmujących wybrane sektory
gospodarki, jak i wynikających z indywidualnych zawiadomień o
możliwości naruszenia przepisów. Kontrole takie dotykają nie tylko
banki, czy firmy telekomunikacyjne – przykładowo w 2015 r. objęto nimi
wypożyczalnie sprzętu sportowego. Duża ilość kontroli inicjowana jest
również przez pracowników, klientów czy odbiorców informacji
handlowych, niezadowolonych ze sposobu przetwarzania ich danych.
• W następstwie kontroli GIODO może nie tylko nałożyć konkretne
obowiązki, ale również w przypadku ich niewykonania wymierzyć
grzywnę oraz zainicjować postępowanie karne skutkujące w skrajnych
przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

• Jednocześnie zwiększa się świadomość prawna podmiotów, od
których dane są zbierane, w tym ich wiedza na temat roszczeń, jakie
przysługują im w stosunku do przedsiębiorców. W Internecie nie trudno
znaleźć oferty pomocy co do tego, jak uzyskać odszkodowanie za
naruszenie danych osobowych. Znane są również przypadki podmiotów,
które chcąc wykorzystać niewiedzę przedsiębiorców starają się w
sposób niezgodny z prawem przymusić do korzystania z ich usług,
grożąc np. skierowaniem zawiadomienia do GIODO o rzekomych
naruszeniach przepisów (działania podejmowane w tym roku przez
takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy
„Kancelaria Liberty”).
• Zbliżające się wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych uchwalonego przez Parlament Europejski i Radę UE spowoduje
istotne zmiany w zakresie praw i obowiązków zarówno osób, których
dane dotyczą, jak i przedsiębiorców wykorzystujących te dane.
Szczególnie dotkliwą zmianą będzie z pewnością wprowadzenie
administracyjnych kar pieniężnych, których maksymalny pułap sięgał
będzie 20.000.000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego
obrotu z poprzedniego roku.
• Ryzyka wskazane powyżej można ograniczyć poprzez wdrożenie
odpowiednich procedur i rozwiązań w zakresie ochrony danych
osobowych i konsekwentne pilnowanie ich stosowania. Procedury te w
sposób wydatny pomagają również w utrzymaniu bezpieczeństwa
innych poufnych danych.
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ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Naszym celem jest elastyczne dostosowanie naszych usług
do potrzeb Klienta

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG PRAWNYCH:
• Przeprowadzenie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnymi i planowanymi obowiązkami w zakresie
ochrony danych osobowych, w tym weryfikacja stosowanych przez przedsiębiorcę i podmioty z nim powiązane zabezpieczeń,
procedur i systemów informatycznych, a także identyfikacja ryzyk szczególnych z punktu widzenia charakteru prowadzonej
działalności.
• Opracowanie i pomoc przy wprowadzeniu dokumentacji wymaganej w procesie przetwarzania danych osobowych, a także
procedur towarzyszących temu procesowi, w tym stosownych upoważnień i zgód na przetwarzanie danych obecnie i w
przyszłości.
• Identyfikacja istniejących zbiorów danych osobowych i pomoc w ustaleniu, czy koniecznym jest zgłoszenie ich do GIODO.
• Pomoc w powołaniu i odpowiednim przeszkoleniu administratora bezpieczeństwa informacji.

• Analiza istniejących przypadków powierzenia i transferu danych osobowych, przygotowanie dokumentów (wzorów umów, zgód,
wiążących reguł korporacyjnych) w formie pozwalającej na zachowanie zgodności w przypadku powierzenia danych podmiotom
trzecim lub ich transferu do państw trzecich.
• Wsparcie przedsiębiorcy w bieżącym przetwarzaniu danych, przy kontrolach, reprezentacja w postępowaniach przed GIODO,
sądami administracyjnymi i powszechnymi.
• Prowadzenie szkoleń dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, pracowników.
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ZESPÓŁ ŚWIADCZĄCY USŁUGI
Nasz zespół to osoby doświadczone w zakresie ochrony danych
danych
osobowych
przedsiębiorców
osobowych
i obsługii obsługi
przedsiębiorców

MICHAŁ CZURYŁO
• Radca prawny z dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym
zdobytym w kancelariach prawnych, jako prawnik in-house, a także
prowadząc szkolenia praktyczne dla przedsiębiorców oraz zajęcia
dla studentów.

• Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w
zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa
spółek handlowych, a także ochrony danych osobowych.
• Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

• Absolwent prawa na UJ oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego
(Columbus School of Law – Catholic University of America).
• Obsługuje i obsługiwał podmioty krajowe i zagraniczne z branży
deweloperskiej, IT, chemicznej, rozrywkowej, produkcji materiałów i
urządzeń sanitarnych, występując jako pełnomocnik m.in. przed
GIODO i innymi organami i sądami administracyjnymi, sądami
powszechnymi oraz Policją i Prokuraturą.
• Włada biegle językiem angielskim.

Zespół w zakresie obsługi podmiotów ze wschodniej Europy wspiera:
IRINA FESIUK
• Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej
(Ukraina), doktorantka w zakresie prawa na UJ.
• Włada biegle językiem ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim.

NATALIA TURBASA
• Adwokat z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w kancelariach
prawnych, w tym również na stażu w międzynarodowej kancelarii w
Hong-Kongu.
• Absolwent prawa na UJ, Szkoły Prawa Austriackiego oraz studiów
podyplomowych na UJ z zakresu prawa własności intelektualnej.
Odbywała studia na uniwersytetach w Paryżu oraz w Salzburgu.
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KONTAKT
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
W celu przedstawienia szczegółów naszej oferty, prowadzenia rozmów handlowych, zapoznania się z Państwa
specyficznymi potrzebami oraz wymaganiami, jak również bliższego przedstawienia profilu naszej Kancelarii, pozostajemy
do Państwa dyspozycji.

MICHAŁ KONIECZNY

MARCIN WIERZBICKI

partner zarządzający, radca prawny
e-mail: michal.konieczny@kwkr.pl
M: +48 502 326 374

partner zarządzający, radca prawny
e-mail: marcin.wierzbicki@kwkr.pl
M: +48 504 689 140
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