
Uwagi, oświadczenia prawne, polityka cookies oraz polityka ochrony danych osobowych:  

 

I. Dane ogólne: 

 

1. Niniejsza strona internetowa należy do Arkadiusza Dudkiewicza wykonującego zawód pod 

firmą Kancelaria Radcy Prawnego Prawo-Podatki-Wycena Arkadiusz Dudkiewicz z siedzibą 

w Łomży, pod adresem: 18-400 Łomża, ul. Sienkiewicza 10 lok. 21. 

 

2. Współpracują z nami: 

 

a) Arkadiusz Dudkiewicz – doradca podatkowy (numer wpisu na listę osób fizycznych 

wykonujących czynności doradztwa podatkowego – 10791, prowadzoną przez Krajową Radę 

Doradców Podatkowych). Samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych. 

Zbiór zasad etyki doradców podatkowych dostępny jest na stronie internetowej Krajowej 

Rady Doradców Podatkowych (www.krdp.pl).  

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także rzeczoznawcą majątkowym o numerze uprawnień zawodowych 

nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5879. 

 

Kodeks etyki rzeczoznawcy majątkowego dostępny jest tu: www.pfsrm.pl.  

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Białymstoku (BŁ/1345). Samorząd zawodowy – Krajowa Izba Radców Prawnych. 

 

Kodeks etyki radców prawnych dostępny jest tu: www.kirp.pl. 

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest również biegłym sądowym z zakresu szacowania nieruchomości 

i podatków. 

 

b) Katarzyna Zagraba – Dudkiewicz – radca prawny (numer wpisu na listę radców prawnych 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – WA – 7914). Samorząd zawodowy – 

Krajowa Izba Radców Prawnych. Zbiór zasad etyki radców prawnych dostępny jest na stronie 

internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: www.kirp.pl. 

 



c) Jerzy Dudkiewicz – rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień zawodowych nadanych 

przez Ministra Infrastruktury 4986. 

 

Kodeks etyki rzeczoznawcy majątkowego dostępny jest tu: www.pfsrm.pl . 

 

3. Posiadamy aktualne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

 

 radcy prawnego Arkadiusza Dudkiewicza, radcy prawnego Katarzyny Zagraba-Dudkiewicz, 

 doradcy podatkowego, 

 przedsiębiorcy wykonującego czynności związane z szacowaniem wartości nieruchomości, 

maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych (dawniej: ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej rzeczoznawcy majątkowego). 

 

II. Polityka cookies: 

 

1. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik 

seriwsu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu Sklepu i umożliwiają: 

 

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie 

serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

b) dostosowanie i optymalizację serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób 

korzystających z serwisu. 

c) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. 

d) personalizacji przekazów marketingowych. 

e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. 

 

2. Pliki cookies mają żywotność około 7 dni.   

 

3. Użytkownicy mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 

cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do 

Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 

konfiguracji usługi. 

 



4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji 

w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie działania plików cookies, może 

wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na niniejszej stronie internetowej. 

 
5. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies, proszę zmienić preferencje 

używanej przeglądarki.  

 

III. Klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych: 

 

1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w trybie art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dla 

Klientów: 

 

1) administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Prawo-Podatki-Wycena 

Arkadiusz Dudkiewicz z adresem przy ulicy Sienkiewicza 10 lok. 21, 18 – 400 Łomża. 

2) osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych – Arkadiusz Dudkiewicz, 

tel. 662-245-246, e – mail: arkadiusz.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl.  

3) cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi: 

 

a) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (realizacji zamówienia) – art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, 

b) realizacja zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) wypełnianie prawnych obowiązków ciążących na administratorze w związku z przepisami 

o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub 

z jej niezawarciem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

4) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (realizacji zamówienia). 

 

 

 

 

 



5) rodzaje wykorzystywanych lub możliwych do wykorzystania danych osobowych: 

 

imię i nazwisko PESEL NIP adres zamieszkania 

adres korespondencyjny numer telefonu adres e – mail imiona i nazwiska, w tym rodowe, rodziców 

data urodzenia dane o stanie majątkowym 

(dochodach, wydatkach, majątku) 

uznaniach i obciążeniach na 

rachunkach bankowych, w tym 

z wyciągów z rachunków 

bankowych 

informacje związane z prowadzonymi 

sprawami cywilnymi, podatkowymi, 

administracyjnymi, karnymi 

 

 

6) kategorie odbiorców danych osobowych (znane na moment udzielania informacji): 

 

a) osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

są lub mogą być stronami w prowadzonych postępowaniach, pełnomocnikami, biegłymi, 

kuratorami oraz osobami związanymi z prowadzonymi postępowaniami w inny sposób, 

nawet przed ich wszczęciem, 

b) organy administracji publicznej, organy samorządowe wszystkich szczebli, 

c) sądy wszystkich instancji, 

d) Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, 

e) usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające dane osobowe – na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania. 

 

7) Administrator danych osobowych informuje, że nie ma zamiaru przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 

8) Administrator danych osobowych informuje, że posiada stosowne zabezpieczenia przed 

nieuprawnionym uzyskaniem dostępu do przetwarzanych danych, opisane w stosowanej 

przez niego Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

9) będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania 

obowiązujących przepisów (w tym podatkowych i cywilnych w zakresie przedawnienia), 

np. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

 

10) mają Państwo prawo do: 

 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych w miejscu ich przechowywania 

(ul. Sienkiewicza 10 lok. 21, 18 – 400 Łomża) oraz do uzyskania ich kopii. 

 żądania poprawiania (sprostowania) – jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są 

niedokładne, niekompletne lub błędne, mogą Państwo domagać się ich poprawienia lub 



uzupełnienia, 

 żądania usunięcia – mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych 

tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, a więc po upływie terminu przewidzianego 

przepisami do ich uprawnionego przetwarzania przez administratora danych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania Państwa danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym prawo to 

nie będzie skuteczne w sytuacji, gdy administrator danych posiada podstawę prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych, inną niż Państwa wyraźna zgoda, 

 żądania przenoszenia danych – jeżeli jest to zgodne z prawem, mogą Państwo domagać się, 

aby przekazane administratorowi danych dane osobowe zostały przekazane osobie trzeciej 

lub zwrócone Państwu, jeżeli okaże się to wykonalne, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

11) wszelkie zmiany niniejszej informacji będą niezwłocznie publikowane na następującej stronie 

internetowej – www.dudkiewicz.com.pl.  

 

2. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w trybie art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dane 

od osób trzecich: 

 

1) administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Prawo-Podatki-Wycena 

Arkadiusz Dudkiewicz z adresem przy ulicy Sienkiewicza 10 lok. 21, 18 – 400 Łomża. 

2) osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych – Arkadiusz Dudkiewicz, 

tel. 662-245-246, e – mail: arkadiusz.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl.  

3) źródło pochodzenia danych – przekazane przez Klienta Administratora danych osobowych, 

właściwy sąd lub organ, wpisy w ewidencji gruntów i budynków, w księdze wieczystej, albo 

w innych rejestrach i ewidencjach państwowych, w tym w rejestrze PESEL. 

4) cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi: 

 

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 



b) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO. 

 

5) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym wykonania obowiązków 

powierzonych Administratorowi danych osobowych. 

6) rodzaje wykorzystywanych lub możliwych do wykorzystania danych osobowych: 

 

imię i nazwisko PESEL NIP adres zamieszkania 

adres korespondencyjny numer telefonu adres e – mail imiona i nazwiska, w tym rodowe, rodziców 

data urodzenia numery geodezyjne działek, numery 

ewidencyjne nieruchomości, wpisy 

w księgach wieczystych, wpisy 

w ewidencji gruntów, kartotece 

budynków, kartotece lokali, treść mapy 

zasadniczej, treść mapy ewidencyjnej, 

dane ze spółdzielni mieszkaniowych 

o przysługującym prawie do lokalu, 

akta członkowskie spółdzielni 

mieszkaniowych 

informacje związane z 

prowadzonymi sprawami 

cywilnymi, podatkowymi, 

administracyjnymi, karnymi 

zawarte 

w przekazywanych 

administratorowi danych 

osobowych aktach tych 

postępowań 

 

 

 

7) kategorie odbiorców danych osobowych (znane na moment udzielania informacji): 

 

a) osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

są lub mogą być stronami w prowadzonych postępowaniach, pełnomocnikami, biegłymi, 

kuratorami oraz osobami związanymi z prowadzonymi postępowaniami w inny sposób, 

nawet przed ich wszczęciem, 

b) organy administracji publicznej, organy samorządowe wszystkich szczebli, 

c) sądy wszystkich instancji, 

d) Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, 

e) usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające dane osobowe – na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania. 

 

8) Administrator danych osobowych informuje, że nie ma zamiaru przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 

9) Administrator danych osobowych informuje, że posiada stosowne zabezpieczenia przed 

nieuprawnionym uzyskaniem dostępu do przetwarzanych danych, opisane w stosowanej 

przez niego Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

10) będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania 



obowiązujących przepisów. 

11) mają Państwo prawo do: 

 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych w miejscu ich przechowywania 

(ul. Sienkiewicza 10 lok. 21, 18 – 400 Łomża) oraz do uzyskania ich kopii. 

 żądania poprawiania (sprostowania) – jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są 

niedokładne, niekompletne lub błędne, mogą Państwo domagać się ich poprawienia lub 

uzupełnienia, 

 żądania usunięcia – mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych 

tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, a więc po upływie terminu przewidzianego 

przepisami do ich uprawnionego przetwarzania przez administratora danych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania Państwa danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym prawo to 

nie będzie skuteczne w sytuacji, gdy administrator danych posiada podstawę prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych, inną niż Państwa wyraźna zgoda, 

 żądania przenoszenia danych – jeżeli jest to zgodne z prawem, mogą Państwo domagać się, 

aby przekazane administratorowi danych dane osobowe zostały przekazane osobie trzeciej 

lub zwrócone Państwu, jeżeli okaże się to wykonalne, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

12) wszelkie zmiany niniejszej informacji będą niezwłocznie publikowane na następującej stronie 

internetowej – www.dudkiewicz.com.pl.  

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w trybie art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – biegły 

sądowy: 

 

1) administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Prawo-Podatki-Wycena 

Arkadiusz Dudkiewicz z adresem przy ulicy Sienkiewicza 10 lok. 21, 18 – 400 Łomża. 

2) osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych – Arkadiusz Dudkiewicz, 

tel. 662-245-246, e – mail: arkadiusz.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl.  



3) źródło pochodzenia danych – przekazane przez właściwy sąd lub organ akta sprawy karnej, 

cywilnej, administracyjnej, wpisy w ewidencji gruntów i budynków, albo w księdze 

wieczystej. 

4) cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi: 

 

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (administrator 

danych osobowych działa w tym przypadku jako biegły sądowy w trybie stosownych 

przepisów prawa) – art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 

5) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym wykonania obowiązków 

powierzonych administratorowi danych osobowych przez właściwy organ lub sąd. 

6) rodzaje wykorzystywanych lub możliwych do wykorzystania danych osobowych: 

 

imię i nazwisko PESEL NIP adres zamieszkania 

adres korespondencyjny numer telefonu adres e – mail imiona i nazwiska, w tym rodowe, rodziców 

data urodzenia numery geodezyjne działek, numery 

ewidencyjne nieruchomości, wpisy 

w księgach wieczystych, wpisy 

w ewidencji gruntów, kartotece 

budynków, kartotece lokali, treść mapy 

zasadniczej, treść mapy ewidencyjnej, 

dane ze spółdzielni mieszkaniowych 

o przysługującym prawie do lokalu, 

akta członkowskie spółdzielni 

mieszkaniowych 

informacje związane z 

prowadzonymi sprawami 

cywilnymi, podatkowymi, 

administracyjnymi, karnymi 

zawarte 

w przekazywanych 

administratorowi danych 

osobowych aktach tych 

postępowań 

 

 

 

7) kategorie odbiorców danych osobowych (znane na moment udzielania informacji): 

 

a) osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

są lub mogą być stronami w prowadzonych postępowaniach, pełnomocnikami, biegłymi, 

kuratorami oraz osobami związanymi z prowadzonymi postępowaniami w inny sposób, 

nawet przed ich wszczęciem, 

b) organy administracji publicznej, organy samorządowe wszystkich szczebli, 

c) sądy wszystkich instancji, 

d) Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, 

e) usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające dane osobowe – na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania. 



 

8) Administrator danych osobowych informuje, że nie ma zamiaru przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 

9) Administrator danych osobowych informuje, że posiada stosowne zabezpieczenia przed 

nieuprawnionym uzyskaniem dostępu do przetwarzanych danych, opisane w stosowanej 

przez niego Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

10) będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania 

obowiązujących przepisów. 

11) mają Państwo prawo do: 

 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych w miejscu ich przechowywania 

(ul. Sienkiewicza 10 lok. 21, 18 – 400 Łomża) oraz do uzyskania ich kopii. 

 żądania poprawiania (sprostowania) – jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są 

niedokładne, niekompletne lub błędne, mogą Państwo domagać się ich poprawienia lub 

uzupełnienia, 

 żądania usunięcia – mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych 

tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, a więc po upływie terminu przewidzianego 

przepisami do ich uprawnionego przetwarzania przez administratora danych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania Państwa danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym prawo to 

nie będzie skuteczne w sytuacji, gdy administrator danych posiada podstawę prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych, inną niż Państwa wyraźna zgoda, 

 żądania przenoszenia danych – jeżeli jest to zgodne z prawem, mogą Państwo domagać się, 

aby przekazane administratorowi danych dane osobowe zostały przekazane osobie trzeciej 

lub zwrócone Państwu, jeżeli okaże się to wykonalne, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

12) wszelkie zmiany niniejszej informacji będą niezwłocznie publikowane na następującej stronie 

internetowej – www.dudkiewicz.com.pl.  

 

 

 

 



4. Gwarantujemy następujące zasady przetwarzania danych osobowych:  

 
a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 

której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”), 

b) dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach 

i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”), 

c) dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, 

w których są przetwarzane („minimalizacja danych”), 

d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”), 

e) dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 

przetwarzane („ograniczenie przechowywania”), 

f) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 

odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”), 

g) Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać 

ich przestrzeganie („rozliczalność”). 

 

 


