KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Bartłomiej Bubacz
75 – 541 Koszalin, ul. Waryńskiego 10/5
tel. 606 536 096 tel/fax 094 341 28 93
e-mail: adwokat.bubacz@gmail.com
https://www.facebook.com/adwokat.bubacz
NIP 669 248 83 04 REGON: 321404967 *

Karta ewidencyjna
Data przyjęcia sprawy:
SYGNATURA SPRAWY:

Imię i nazwisko klienta:
PESEL:
*Adres (ulica / kod pocztowy / miasto):
*Numer telefonu:
*Adres e-mail:
Adnotacje:
Wpłaty:
Zaliczki: Max. 2 raty

Wynagrodzenie:
1. postępowanie
przygotowawcze

1. .
2. .

2. postępowanie I
instancja***

Czy strony wprowadzają
ograniczenie
odpowiedzialności
zleceniobiorcy?
Tak**

X

***plus 20% za każdy termin
powyżej trzeciego

3. postępowanie II
instancji ***
Inne koszty:
1. 150zł – zaliczka na mat.
biurowe i listy

2. ew. koszty dojazdu za każdy dojazd 0,8358zł
za 1km x 1,23 VAT

3.
4.

***plus 20% za każdy termin

Podpis zleceniodawcy:
….............................................

powyżej trzeciego

4. inne postępowania
szczególne
5. dodatkowe składniki
wynagrodzenia

Podpis zleceniobiorcy:
….............................................

Płatność gotówką/Przelew***
***39 1140 2004 0000 3202 4439
3585

**do winy umyślnej. *wyrażam zgodę na wykorzystywanie ww. kanałów komunikacji (w
szczególności SMS, MMS, e-mail) do celów prowadzenia sprawy, w tym do przesyłania
nieszyfrowanych dokumentów ze sprawy, informacji o sprawie, projektów pism procesowych,

oraz zobowiązuje się do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej w toku sprawy. Dla
celów komunikacji z pełnomocnikiem wskazany adres jest wiążący, w przypadku kierowania
oświadczeń przez pełnomocnika oświadczenie uważa się za złożone z chwilą pozostawienia
awiza w skrzynce pocztowej.
Zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKACKA Adwokata Bartłomieja Bubacza
2.

dane osobowe przetwarzane są w związku ze świadczeniem pomocy prawnej zgodnie z ustawą prawo o
adwokaturze

3.

w razie płatności przelewem lub w razie wystawienia faktury dane osobowe będą przekazane podmiotowi
świadczącemu usługi księgowe na rzecz Kancelarii celem wykonania usług księgowych i rozliczeń
podatkowych,

4. kancelaria adwokacka korzysta z poczty adwokat.bubacz@gmail.com oraz strony
https://www.facebook.com/adwokat.bubacz w tym przypadku dane osobowe są przekazywane na serwery
zgarniacze.
5.

czas przechowywania danych jest ograniczony zgodnie z właściwymi przepisami do okresu ich przydatności
do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane lub usuwane,

6.

informuję o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. informuję, iż przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8.

informuję, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy,
osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania pod rygorem niezawarcia umowy lub
wypowiedzenia pełnomocnictwa już udzielonego.

……………….
podpis

