Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – w dalszej treści w skrócie RODO
– informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak
wykorzystywane będą Pani/Pana dane osobowe, jest Kancelaria patentowa LIMES Biuro
Techniczne Władysław Kowalkiewicz, z siedzibą w Poznaniu, ul. Główna 7 lokal 5, fax: 61
8780318, tel. kom. 510184777, e-mail: office@limespatent.pl, limespatent@limespatent.pl,
www.limespatent.pl, w dalszej treści nazywana w skrócie „Kancelarią”, zarejestrowana w
rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą
Władysław Kowalkiewicz LIMES Biuro Techniczne W. Kowalkiewicz, NIP: 7820070635,
REGON: 632097591;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu/celach niezbędnych do
wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usług przez naszą kancelarię w zakresie dotyczącym:
• zgłaszania do Urzędu Patentowego RP oraz do innych urzędów zajmujących się ochroną
własności intelektualnej (EUIPO, WIPO, EPO i innych) wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych i znaków towarowych w celu uzyskania ochrony i prowadzenia
postępowania od momentu zgłoszenia aż do – opcjonalnie – uzyskania prawomocnej decyzji lub
do wygaśnięcia prawa;
• przeprowadzania różnego rodzaju badań (badania stanu techniki, stanu ochrony prawnej
konkretnych rozwiązań i dorobku konkretnych podmiotów, zdolności patentowej i ochronnej
rozwiązań technicznych, zdolności rejestracyjnej znaków towarowych),
• prowadzenia spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP i krajowymi Sądami
Administracyjnymi i Cywilnymi; do pertraktacji między stronami sporów itp.
• prowadzeniem spraw ws zwalczania nieuczciwej konkurencji,
• przygotowywania pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozwy i wnioski, pism procesowych;
sporządzania opinii prawnych, listów ostrzegawczych, odpowiedzi na listy ostrzegawcze, pozwów
sądowych dotyczących praw własności intelektualnej,
• reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami
cywilnymi w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej,
przy czym przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie może być dokonywane za
pośrednictwem poczty, telefaksem, jak i drogą elektroniczną,
b) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług – prowadzeniem
spraw związanych z prawami własności intelektualnej,
c) dla celów podatkowych i rachunkowych,
d) do monitorowania Pani/Pana praw własności intelektualnej,
e) do windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
f) przechowywania danych dla celów archiwizacji (archiwizowanie tych danych prowadzone jest w
Pani/Pana interesie, tzn. by było możliwe odtworzenie treści naszej korespondencji, rozmów czy
podpisanych umów czy potwierdzenia istnienia dokumentów przy późniejszym kontakcie, w
związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń).
Powyższe wskazane cele są zgodnie z podstawą prawną przetwarzania – art. 6 ust. 1 pkt. a) b) c) d)
e) f) RODO.
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Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten
sam sposób, w jaki się ją wyraziło. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tak długo, dopóki
nie wycofa Pani/Pan na to zgody.
3) Wymagane przez nas dane osobowe:
Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które Pani/Pan dobrowolnie udostępnił naszej Kancelarii
oraz jednocześnie na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę bądź których
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartych z nami umów dotyczących świadczenia usług
patentowych lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
W szczególności są to dane osobowe uzyskane w wyniku:
• bieżącego kontaktu z nami w siedzibie kancelarii,
• kontaktu telefonicznego z naszą kancelarią pod numerem faxu 61 8780318 lub numerem
komórkowym 510184777,
• przesłania pocztą elektroniczną w treści wiadomości mailowej, na adres naszej Kancelarii, tj.:
office@limespatent.pl lub inny wskazany adres mailowy któregoś z pracowników kancelarii,
zobowiązanych do zachowania poufności, zwłaszcza: limespatent@limespatent.pl.
• przesłania w treści wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na
stronie
internetowej
naszej
kancelarii,
dostępnego
pod
adresem
http://www.limespatent.pl/kontakt_pl.,
• przesłania pocztą tradycyjną w formie papierowej (pismo do kancelarii).
Aby móc zawrzeć i wykonywać umowę zawartą z Panią/Panem, a tym samym świadczyć na Twoją
rzecz usługi patentowe – wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
• w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon,
adres email, ewentualnie adres strony internetowej), numer identyfikacji podatkowej NIP, nr
PESEL,
• w przypadku przedsiębiorców uznanych za osoby fizyczne (a nie osoby prawne), czyli w
przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub przedsiębiorców
prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej, wpisanych do CEIDG – są to następujące
dane: nazwa firmy, siedziba firmy, dane kontaktowe (telefon, email, ewentualnie adres strony
internetowej), numer identyfikacji podatkowej NIP, albo numer REGON, o ile zgłaszający je
posiada.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli
zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł korzystać z naszych
usług.
Jeśli wymagać będą tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych
niezbędnych do prowadzenia Pani/Pana sprawy i reprezentowania Pani/Pana interesów np. ze
względów podatkowych, rachunkowych, koniecznych dla przekazania podmiotom świadczącym
usługi płatnicze (bankom), a także na potrzeby organów administracyjnych zajmujących się ochroną
własności intelektualnej i organom publicznym walczącym z nieuczciwą konkurencją pomiędzy
przedsiębiorcami. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
4) Jakie są Pani/Pana uprawnienia wobec Kancelarii w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), tj. prawo dostępu, sprostowania
oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
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Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:
a) w odniesieniu do żądania dostępu do danych osobowych:
w każdym momencie możliwe jest wystąpienie do Kancelarii – jako administratora Pani/Pana
danych – z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych
przez Kancelarię jako administratora, w tym o informacje: czy dany zbiór istnieje; o celu, zakresie
i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; na temat tego, od kiedy przetwarza
się w zbiorze dane dotyczące wnioskodawcy oraz sama treść tych danych; o źródle, z którego
pochodzą dane dotyczące wnioskodawcy, chyba, że Kancelaria jako administrator jest
zobowiązana do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania
tajemnicy zawodowej; na temat sposobu udostępniania danych, w szczególności informacje o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane,
b) w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
gdy zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) w odniesieniu do żądania usunięcia danych osobowych:
gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez
Kancelarię; gdy cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłosi Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku Kancelarii
wynikającego z przepisów prawa,
Uwaga! Przepisy RODO przewidują w ramach prawa do usunięcia danych – prawo do bycia
zapomnianym. Oznacza to, że ma Pani/Pan prawo żądać od naszej Kancelarii jako administratora
Pani/ Pana danych osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a
administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane osobowe usunąć. Administrator musi
zapewnić odpowiednie techniczne i organizacyjne środki pozwalające na całkowite usunięcie
danych osoby, która korzysta z prawa do bycia zapomnianym, tj. ze wszystkich miejsc, czyli z
m.in.: serwera, poczty, plików Word i Excel, dysków zewnętrznych i przenośnych, ale również z
papierowych kopii.
d) w odniesieniu do żądania ograniczenia danych:
gdy zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – można wówczas żądać ograniczenia
przetwarzania danych na okres pozwalający nam jako kancelarii sprawdzić prawidłowość tych
danych; gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciała/chciał
Pani/Pan, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być
nadal potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z
Panią/Panem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez naszą Kancelarię Pani/Pana
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (w skrócie PUODO), który z dniem 25.05.2018 r. zastąpił dotychczasowy organ
nadzorczy: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – adres: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5) Jak może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?
W każdej chwili może Pani/Pan wycofać każdą zgodę udzieloną kancelarii w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji.
Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług patentowych na Pani/Pana
rzecz (np. nasza kancelaria przestanie składać odpowiedzi na postanowienia i decyzje Urzędu
Patentowego RP, Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej czy Europejskiego Urzędu
Patentowego dotyczące ustawowych przeszkód do udzielenia patentu na wynalazek, prawa ochronnego
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na wzór użytkowy, czy prawa z rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego; albo nasza
kancelaria przestanie dozorować terminy opłat urzędowych związanych z uzyskaniem oraz
utrzymaniem praw wyłącznych).
By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na
wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody może Pani/Pan wyrazić w dowolny
sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
6) Komu nasza Kancelaria udostępnia Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są przez naszą Kancelarię udostępniane:
a) organom administracyjnym, zajmującym się ochroną własności intelektualnej, a którymi w
zależności od charakteru i zasięgu terytorialnego powierzonej nam sprawy mogą być:
• Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie, Polska – w zakresie wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych zgłaszanych do ochrony w celu
ubiegania się o prawa wyłączne w systemie krajowym, w Polsce ;
• Urząd Unii Europejskiej ds., Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante, Hiszpania
– w zakresie unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych,
• Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie, Szwajcaria – w
zakresie międzynarodowych rejestracji znaków towarowych zgłaszanych w systemie madryckim;
międzynarodowych rejestracji wzorów przemysłowych oraz w zakresie międzynarodowych
zgłoszeń wynalazków w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT),
• Europejski Urząd Patentowy (EPO) z siedzibą w Monachium, Niemcy – w zakresie europejskich
patentów na wynalazki,
• narodowe i regionalne urzędy patentowe na całym świecie,
b) sądom administracyjnym, w tym takim sądom jak: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) z
siedzibą w Poznaniu i w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) z siedzibą w
Warszawie,
c) Sądowi Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stanowiącemu Wydział
XXII Sądu Okręgowego w Warszawie, jeśli powierzona nam sprawa dotyczy naruszenia unijnego
znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego,
d) sądom powszechnym,
e) organom publicznym walczącym z nieuczciwą konkurencją, oszustwami, nadużyciami – w tym
Policji, prokuraturze, organom celnym,
f) podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, takich jak usługi
płatnicze (banki),
g) innym podmiotom, jeśli wynika to z powierzonej nam przez Panią/Pana usługi, np. z konieczności
wystosowania do innego podmiotu listu ostrzegawczego, czy spisania z innym podmiotem umowy
(np. umowy licencyjnej, umowy kupna czy sprzedaży prawa własności przemysłowej).
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, przy czym:
Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na ochronę swoich praw własności przemysłowej za granicą w którymś
z państw trzecich (pod tym pojęciem kryje się jakiekolwiek państwo z dowolnego kontynentu, leżące
poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego), wówczas nasza kancelaria będzie
zobligowana zastosować następujące zabezpieczenia w procesie przekazywania danych osobowych
swoich Klientów:
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a) jeśli odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie któraś z wymienionych organizacji
międzynarodowych przetwarzających dane osobowe do państw trzecich:
• Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą
w Genewie, Szwajcaria – organizacja, która jest administratorem znaków towarowych
zgłaszanych w systemie międzynarodowym (System Madrycki) oraz administratorem
międzynarodowych wzorów przemysłowych (Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź
jednego zgłoszenia znaku czy wzoru bazowego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość
uzyskania ochrony we wszystkich 101 krajach członkowskich Układu Madryckiego, w tym w wielu
państwach trzecich, przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w
poszczególnych państwach), a także Biuro Międzynarodowe WIPO jest organem, do którego
występuje się w zakresie wynalazków zgłaszanych według procedury międzynarodowej Układu o
Współpracy Patentowej (PCT),
• Europejski Urząd Patentowy (EPO) z siedzibą w Monachium, Niemcy, w zakresie udzielania
patentów europejskich na wynalazki, a także jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań – w
zakresie wynalazków zgłaszanych według procedury międzynarodowej Układu o Współpracy
Patentowej (PCT),
• narodowe urzędy patentowe spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem
Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), z siedzibą w
Aleksandrii, USA), takie jak przykładowo: Urząd Patentowy Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO)
z siedzibą w Pekinie, Chiny; czy Federalny Urząd ds. Własności Intelektualnej Federacji
Rosyjskiej (ROSPATENT), z siedzibą w Moskwie, Rosja,
wówczas w ramach zabezpieczeń Pani/Pana danych osobowych nasza kancelaria zastosuje własne
klauzule umowne oraz dołączy pisemną zgodę Pani/Pana na powierzenie przetwarzania danych
osobowych
b) jeśli odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie kancelaria patentowa bądź kancelaria
prawno-patentowa na którymkolwiek z kontynentów lecz spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, (np. z Kanady, Brazylii, Indii, Izraela, Chin, Korei, Australii, Iranu) z
wyjątkiem kancelarii z USA, z którymi nasza Kancelaria będzie nawiązywała współpracę w celu
powierzenia zatrudnionym w nich profesjonalistom Pani/Pana spraw dotyczących ubiegania się o
ochronę patentową lub utrzymania praw w krajach trzecich i tym samym nastąpi przekazanie
Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy – wówczas w
ramach zabezpieczeń Pani/Pana danych osobowych nasza kancelaria wykorzysta pisemną zgodę
Klienta na powierzenie przetwarzania danych osobowych kancelarii patentowej lub prawnopatentowej z państwa trzeciego,
c) jeśli odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Patentów i Znaków Towarowych
Stanów Zjednoczonych (USPTO), z siedzibą w Aleksandrii, USA lub jakakolwiek kancelaria
patentowa bądź kancelaria prawno-patentowa z USA – wówczas obowiązują ramy prawne
zatwierdzone przez Komisję Europejską w Brukseli w dniu 12 lipca 2016 r., mające na celu
zapewnienie lepszej ochrony praw podstawowych obywatelom w Unii Europejskiej, których dane
osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych (tzw. Tarcza Prywatności UE-USA:
transatlantycki przepływ danych osobowych).
d) Niezależnie od tego w ramach zabezpieczeń Pani/Pana danych osobowych nasza kancelaria
wykorzysta pisemną zgodę Klienta na powierzenie przetwarzania danych osobowych kancelarii
patentowej lub prawno-patentowej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
e) Jednocześnie nasza Kancelaria informuje, że niezależnie od tego, czy na Pani/Pana rzecz usługi
świadczy rzecznik patentowy z Polski, czy z Unii Europejskiej, czy z jakiegokolwiek innego
państwa trzeciego, to wiążą go pewne reguły zawodowe (jest to zawód zaufania publicznego, od
rzecznika patentowego wymagane jest zachowanie poufność, dyskrecji w kwestii powierzonych
im spraw, nie wykluczając udostępnienia danych osobowych).
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8) Jak długo nasza Kancelaria przechowuje i przetwarza Pani/Pana dane?
Nasza Kancelaria przechowuje i przetwarza Pana/Pani dane osobiste przez czas obowiązywania
umowy zawartej z Panią/Panem, albo tak długo, jak długo istnieje cel, w którym zostały one zebrane,
a ponadto po jego zakończeniu, w celu:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych,
rachunkowych,
c) zapobiegania nadużyciom, oszustwom, naruszeniom Pani/Pana prawa,
d) w celach archiwizacyjnych,
e) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

Poznań, 15.06.2018

Wladyslaw Kowalkiewicz
LIMES Biuro Techniczne

