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1. SŁOWO WSTĘPNE
Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce kolejny Newsletter
Kancelarii.
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kolejnymi tekstami autorstwa naszych prawników.
Zwracam również uwagę na zainicjowany niedawno przez Kancelarię
Program Pomocy Prawnej.

Życzę miłej lektury

dr Marcin Mamiński, adwokat
………………………………
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2. OSTROŻNIE Z SZEROKĄ INTERPRETACJĄ DANYCH
WRAŻLIWYCH

Rozmowa z adw. Rafałem Rozwadowskim z kancelarii Mamiński i Wspólnicy Sp. k.
Krzysztof Sobczak: Wiele obowiązków dla firm i instytucji, wynikających z nowego unijnego prawa o ochronie danych osobowych, zależy od tego, czy gromadzą one i przetwarzają dane wrażliwe. Ale czy unijne rozporządzenie definiuje, jakie to są dane?
Rafał Rozwadowski: Katalog takich danych, na gruncie rozporządzenia ogólnego (RODO),
nazywanych tam danymi szczególnej kategorii, zawiera artykuł 9 RODO, który wskazuje, że są
zasady określonego postępowania z tymi danymi. I tam ten katalog danych faktycznie jest, i rzeczywiście od tego, czy określona informacja zawiera dane z tego katalogu, uzależnionych jest
wiele różnych czynności.
Czy jeśli do pana zwróci się klient o wyjaśnienie, czy gromadzone przez niego dane należą do tej kategorii i czy ma on związane z tym obowiązki, to potrafi pan udzielić jednoznacznej odpowiedzi?
Tak, chociaż to zależy od specyfiki podmiotu. Rozporządzenie wymienia, że są to dane osobowe
ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe – to nowość, tego w dotychczasowych krajowych i unijnych przepisach nie było
– przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne. A także dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Właśnie te dane rozporządzenie zalicza do
kategorii danych szczególnej kategorii.
A czy informacje o zarobkach i sytuacji majątkowej uznawane są za wrażliwe? W Polsce
dość powszechne jest takie właśnie ich traktowanie.
Rozporządzenie nie wymienia ich w tej grupie. Rzeczywiście, w powszechnym odbiorze one są
u nas uznawane za dane wrażliwe. Ale z formalnego punktu widzenia, bazując na przepisie unijnego rozporządzenia, nie ma podstaw do takiego traktowania tych danych.
No to sięgnijmy po taki kontekst. Urzędy skarbowe dużo wiedzą o naszych dochodach
i majątku. Czy będą zobowiązane do stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, zarezerwowanych dla administratorów danych wrażliwych?
Moim zdaniem, nie. Jestem zwolennikiem ścisłego traktowania tego przepisu. Jest taka ogólna
zasada, która mówi o tym, że jest otwarty katalog danych osobowych zwykłych. Czyli ten katalog
danych w zależności np. od zmian w technologii może być inaczej traktowany. Jednak ustawodawca polski i unijny wprowadził zamknięty katalog danych wrażliwych, czy danych szczególnej
kategorii. Stan majątkowy i zarobki nie wchodzą w zakres tego katalogu. A więc ja bym nie interpretował tego zbioru rozszerzająco i nie zaliczał tych informacji do kategorii danych wrażliwych.
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A jeśli w jakimś urzędzie lub instytucji publicznej składamy wniosek o jakieś świadczenie czy zasiłek i podajemy do tego informacje o swoim trudnym położeniu?
To zależy od tego, jakie dane podajemy. Jeśli będą to informacje o stanie naszego zdrowia, to
urząd powinien traktować je jako dane wrażliwe. Ale już informacji o dochodach – nie. Ogólnie
przyjmuję taką zasadę odróżniania danych wrażliwych od zwykłych, że dane wrażliwe to są takie,
których ujawnienie w jakikolwiek sposób może powodować szczególną stygmatyzację osoby,
której one dotyczą. Z uwagi na różne uwarunkowania – np. socjologiczne, społeczne. W konsekwencji ustawodawca unijny i polski przyjął, że ujawnienie pewnych kategorii informacji może
powodować duży uszczerbek dla praw osoby, której dane są przetwarzane. No i uznał, że pochodzenie rasowe czy etniczne mają taki charakter, poglądy polityczne również, przekonania
religijne też. Ale również przynależność do związków zawodowych. Podobnie orientacja seksualna. Bardzo dobrze wiemy, że są to tematy, które mogą prowokować różne reakcje. Ale takie
dane, które często składamy w urzędach, czyli miejsce zamieszkania czy pesel, informacje o rodzinie, nie są danymi wrażliwymi, choć niektóre z nich w rozumieniu potocznym mogą się takie
wydawać.
Często trzeba też dostarczyć różne dane o zarobkach i stanie posiadania, gdy ubiegamy
się o jakieś świadczenie.
To są dane zwykłe. Które oczywiście też podlegają ochronie, ale już nie tak restrykcyjnej. Ogólnie panuje zasada, iż dane zwykłe można przetwarzać, chyba że zachodzi przeszkoda dla ich
przetwarzania, a dane wrażliwe, dane szczególnej kategorii podlegają zakazowi przetwarzania,
chyba że zachodzi wyjątkowa okoliczność zezwalająca na takie przetwarzanie.
A jak należy traktować informacje o karach czy podejrzeniach popełnienia przestępstwa?
Kancelarie prawne mają przecież z tym do czynienia, ale także wiele innych instytucji.
Na gruncie RODO takie informacje są specjalnie potraktowane, bowiem to rozporządzenie
przewiduje oddzielną kategorię danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. One
podlegają w rzeczywistości – w mojej ocenie – podwyższonej ochronie, jak dane wrażliwe.
A więc kancelaria prawna musi ocenić, czy posiada takie dane. Prowadzenie wszelkich
kompletnych rejestrów takich danych wolno dokonywać wyłączenie pod nadzorem władz
publicznych, lub w oparciu o przepisy prawa, które zabezpieczają w pełni prawa i wolności osób,
których takie dane dotyczą. Kancelarii dotyczą zasadniczo wszystkie te same zasady jak
wszystkich innych administratorów danych, a dodatkowo mamy jeszcze swoje samorządowe
regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej. A więc w sposób szczególny i wyjątkowy musimy
dbać o solidne zabezpieczenie tych danych.
Odnoszę wrażenie, że w Polsce mamy tendencję do rozszerzającej interpretacji definicji
danych wrażliwych. Bo na przykład dość powszechnie traktuje się informacje dotyczące
majątku czy zarobków jako podlegające specjalnej ochronie, a tymczasem nowe unijne
regulacje nie zaliczają ich do kategorii danych wrażliwych.
Myślę, że ten katalog danych wrażliwych powinien być traktowany relatywnie wąsko. Jest to
o tyle istotne, że rozszerzające interpretowanie tego katalogu tworzyłoby dość trudną sytuację dla
tych podmiotów, które takie dane przetwarzają, albo stoją przed decyzją o przetwarzaniu takich
danych. Ja uważam, ale widzę też, że taki jest pogląd doktryny, że ten katalog danych wrażliwych,
czy danych szczególnej kategorii, powinien być interpretowany wąsko. Ale trzeba pamiętać, że te
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kategorie danych wrażliwych same w sobie też będą wymagały interpretacji i wykładni. O tym
trzeba będzie dyskutować nieustannie, ponieważ rozwój technologii i możliwości przetwarzania
określonych danych, np. przy wykorzystaniu fotografii, nagrań video, wymagać będzie
odpowiedzi, czy w określonych sytuacjach trzeba je będzie uznawać za dane wrażliwe.
A generalnie uważam, że podkatalog danych szczególnej kategorii, czy też danych wrażliwych,
powinien być interpretowany wąsko. Jeśli więc powstaje nowa kategoria danych, to powinna ona
być konfrontowana z tymi kategoriami, które dotychczas zostały wskazane jako dane wrażliwe.
Rafał Rozwadowski, adwokat
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3. RODO: OCHRONA DANYCH JUŻ OD FAZY PROJEKTOWANIA
W perspektywie wejścia z dniem 25 maja 2018 r. do polskiego porządku prawego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) warto odcinkowo ale też w szerokim kontekście przyglądać się zapisom owej regulacji.
Zasada ochrony danych w fazie projektowania tzw. „data protection by design” do czasu projektu RODO nie znalazła odzwierciedlenia (na zasadzie wyraźnego zapisu) w ustawodawstwie UE.
Art. 25 ust. 1 RODO stanowi, iż uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
Potrzeba precyzyjnego zapisu, z którego wynika wprost, że nie tylko same przetwarzanie danych
osobowych ale również projektowanie systemów, urządzeń, aplikacji, procesów, a więc podejmowanie wszelkiego rodzajów działań przygotowawczych wymaga szczególnego nadzoru nad
bezpieczeństwem przetwarzania danych. Zasada data protection by design obejmuje zasadniczo,
również: „konserwacje” i „serwisowanie” aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w tym prowadzeniu wszelkich testów i działań zorientowanych na wymierzenie poziomów bezpieczeństwa i ryzyka.
Sformułowanie „przy określaniu sposób przetwarzania” choć nieostre, nakazuje myśleć, że obowiązek stosowania mechanizmów zapewniających zgodność z RODO powstaje na każdym etapie prac/działań związanych z przygotowaniem/projektowaniem prac zorientowanych do przetwarzania danych.
Zasada data protection by design – paradoksalnie – na gruncie RODO, które z zasady skłania do
sięgania po różnego wykładnie lub interpretacje, obligując de facto do dokonywania własnej autorskiej interpretacji przepisów przez podmioty stosujące (vide np. opracowania „Grupy Roboczej
art. 29”) jednocześnie ukróca teoretycznie mogącą powstać wątpliwość, kiedy kończy się faza
projektowania (określenia sposobów przetwarzania), a kiedy rozpoczyna faza stosowania określonych systemów przetwarzania danych. Zapisy RODO jasno wskazują, że cały proces przetwarzania danych, począwszy od fazy projektowania winien podlegać szczególnej dbałości aby sprostać wymaganiom RODO.
Na zasadzie wniosku generalnego wypada zauważyć, że zasada data protection by design jednocześnie postuluje zaangażowanie środków zorientowanych na zapewnienie zgodności z RODO
już przy samym określaniu sposobów przetwarzania danych, niemniej uchyla wątpliwości, od
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kiedy określone kryteria z RODO winny być przestrzegane.
Nie sposób odmówić również racjonalności takiemu poglądowi, gdzie, faza „określania sposobów przetwarzania danych” (projektowania) stanowi/może stanowić ipso se proces ich przetwarzania, stad zasadnym jest rozciągniecie wymogów z RODO na wszelkie fazy przetwarzania danych „uszczelniając” stosowanie tej regulacji w praktyce.
Sformułowana w art. 25, ust. 2 RODO zasada data protection by default nie została dotychczas,
poza RODO – podobnie zresztą jak zasada data protection by design uregulowana przepisami
UE. Nie sposób jednak stwierdzić, że koncepcja która zmaterializowała się w art. 25, ust. 2 RODO uprzednio nie była wyinterpretowana z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
RODO również nawiązuje do owej zasady w art. 5, ust. 1, lit. c RODO (tj. zasady adekwatności),
zgodnie z którą dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Art. 25 ust. 2 RODO stanowi, iż Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla
osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.
Zasada privacy by default oznacza, aby wyjściowy domyślny zakres przetwarzania danych osobowych był niezbędny dla celów przetwarzania, tj. aby przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania. Zasada ta, w relacji do zasady adekwatności, kładzie nacisk aby domyślnie, tj. „standardowo” przy procesach i systemach
przetwarzania danych osobowych zakres przetwarzania danych pozostawiony był na takim poziomie, który jest niezbędny do zakładanego podstawowego i bazowego sposobu korzystania
z systemu (na zasadzie domyślnego ustawieniu np. w interfejsie zarządzaniu daną aplikacją).
W praktyce to użytkownik systemu winien modelować zakres dostępnych sposobów przetwarzania danych w danym systemie/aplikacji poprzez modyfikację „domyślnych” ustawień zapewniających przetwarzanie danych w sposób niezbędny.
Zasada z akapitu wyżej na inny poziom winduje ocenę określania zakresu przetwarzania danych.
Ocena czy dany zakres – sposób przetwarzania danych – jest właściwy, dokonywana jest nie
z perspektywy oczekiwań użytkownika, lecz z perspektywy celu przetwarzania danych osobowych rozumianego jako immanentna i podstawowa składowa funkcjonalności danego systemu
i aplikacji. Jakkolwiek powodować to może określone trudności w praktyce, zasada premiuje
bazowe określenie dostępnych możliwości przetwarzania danych osobowych relatywnie wąsko
(w ramach „nierozszerzająco” rozumianych funkcjonalności systemu przetwarzania danych osobowych) dedukując rozszerzenie tegoż zakresu do następczej aktywności użytkownika systemu,
podmiotu, którego dane będą przetwarzane.
Zgodnie z art. 35 RODO Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych
technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych
wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.
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Ocena skutków jest dokumentem niezwykle istotnym i wzbudzającym spore zainteresowanie na
gruncie RODO. Dedykując pełne jej omówienie do odrębnego podejścia wskazać wypada, że
ocena ta jest działaniem inicjowanym przez podmiot przetwarzający. To po stronie podmiotu
przetwarzającego winna zapaść decyzja, czy zachodzą okoliczności obligujące go do jej przeprowadzenia. Kryteria w jakich sytuacjach dokument taki należy przygotować są podobnie niedookreślone jak parametry (precyzyjnie) jakie ocena taka powinna zawierać.
Szczególnej uwagi wymaga podejście do właściwego zinterpretowania m. in. „stanów” tzw. „dużego prawdopodobieństwa”; „wysokiego ryzyka” czy sformułowania dotyczącego tzw. „podobnych operacji”. Ocena ryzyka dokonywana jest z uwzględnieniem specyfiki podmiotu, który ją
sporządza, co oznacza, że wszystkie niedookreślone kryteria jej dotyczące będą się właśnie dookreślać w specyficznym i właściwym jedynie dla podmiotu przetwarzającego środowisku.
W konsekwencji, szukanie precyzyjnych wskazań i odpowiedzi na pytania kiedy (sporządzać taką
ocenę ryzyka) i jak? (co powinna zawierać ocena ryzyka), mających zastosowanie erga omnes jest
niezwykle trudne i tworzy nomen omen ryzyko błędu.
W rezultacie jako początek drogi do zgłębienia tematu oceny ryzyka, sugeruje się rozważenie
danego sposobu przetwarzania w świetle zasad generalnych z RODO (art. 5 RODO) i możliwości sprostania im przez podmiot przetwarzający. Wnioski z takiej analizy mogą niejednokrotnie
stanowić instrukcje i pomoc jak wykładać art. 35 RODO w ekosystemie własnej działalności.
Rafał Rozwadowski, adwokat
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4. TATUAŻ TO TEŻ PROBLEM W PERSPEKTYWIE PRAWA
AUTORSKIEGO
Nie tak dawno kojarzony był głównie ze środowiskiem przestępczym, obecnie coraz więcej ludzi
decyduje się na tatuaż. Nad tą formą ozdoby ciała można zastanawiać się z medycznego, historycznego, socjologicznego ale i prawnego punktu widzenia. Ze względu bowiem na niekonwencjonalne „płótno” – zagadnień prawnych z nią związanych nasuwa się całkiem sporo.
Wstępem będzie przesądzenie o spełnianiu przez tatuaż cech utworu w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej
ustawy „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Aby więc tatuaż jako forma projekcji myśli artystycznej mógł być zwany utworem, a twórca mógł korzystać z dobrodziejstw przewidzianych przez ustawodawcę, musi
być twórczy oraz posiadać indywidualny charakter. Oznacza to, że jeśli tatuażysta, nie tylko
umieścił wzór na ciele, ale i sam go zaprojektował, ponadto wzór jest oryginalny – utwór musi
być subiektywnie nowym wytworem intelektu oraz indywidualny – utwór powinien wyróżniać się
na od takich samych wytworów działalności twórczej człowieka w sposób, który świadczy o jego
wyjątkowości, to w przeważającej ilości przypadków, jest także twórcą w rozumieniu prawa autorskiego. Miejscem ustalenia, a więc nośnikiem informacji, medium przy pomocy którego rozpowszechniany jest niematerialny utwór będzie natomiast skóra człowieka.
W dalszej kolejności warto więc zastanowić jak rozkładają się prawa i na czym one w tym wypadku polegają. Oczywistym jest fakt, że tatuażyście przysługują autorskie prawa osobiste do
wykonanego utworu, gdyż są niezbywalne. Budzące wątpliwości jest jednak kto będzie posiadał
autorskie prawa majątkowe oraz w jakim zakresie będzie mógł z utworu korzystać. Przyjmując, iż
nie tatuażysta zawiera z klientami umowy regulujące przeniesienie autorskich praw majątkowych
bądź udzielające licencję na określonych polach eksploatacji, założyć wypada, że całość autorskich praw majątkowych pozostaje przy tatuażyście. Przysługuje mu zatem wyłączne prawo do
korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Ponadto tatuator-twórca posiadać będzie prawo do nienaruszalności treści i formy utworu.
Z uwagi jednak na specyficzny sposób utrwalenia tego utworu, niewątpliwe w swoim źródle
prawa twórcy podlegać będą ograniczeniom ze względu na proporcje dóbr prawnych – wolności
do rozporządzania własnym ciałem i prawa autora do rozporządzania dziełem. Zarówno wolność jak i własność mają swoją podstawę prawną w najwyższym rangą akcie prawnym – Konstytucji RP. Tym niemniej jednak wolność człowieka m.in. do dysponowania swoim ciałem i swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie także godności człowieka, powinna mieć zdaniem
autora pewną przewagę nad prawami autorskimi.
W sytuacji gdy nie zawarto umowy prawno – autorskiej na piśmie, można co najwyżej przyjąć, że
klient uzyskuje dorozumianą licencję niewyłączną na korzystanie z utworu – nie jest bowiem
wymagane dla jej udzielenia zachowanie formy pisemnej takiej umowy. Zdaniem autora zakres
tej licencji definiowany będzie z perspektywy normalnego korzystania z utworu w związku z nieskrępowanym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Osoba ozdobiona tatuażem może więc bez
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obawy o prawa twórcy prezentować tatuaż przy codziennych czynnościach. Tatuaż może być
także uwieczniony na fotografiach z imprez i sytuacji życia codziennego np. na portalach społecznościowych.
Jakkolwiek zakres tej licencji jest dosyć szeroki, nie ma on charakteru absolutnego, jest wyznaczany każdorazowo na gruncie konkretnego przypadku i sposobu eksploatowania utworu tego
rodzaju. Dla przykładu, działaniem naruszającym prawa autorskie twórcy będzie co do zasady
komercyjne wykorzystanie ozdoby na skórze. Jeśli więc tatuowana będzie dla przykładu modelka
lub model, który następnie weźmie udział w sesji fotograficznej, w wyniku czego tatuaż stałby się
elementem reklamy lub innego utworu np. fotografii z których czerpane byłyby wymierne korzyści, to w takim wypadku twórca-tatuażysta słusznie mógłby dochodzić ochrony swoich praw
autorskich do tak eksploatowanego tatuażu-utworu.
Innym przykładem może być chęć przerobienia tatuażu. Dokonanie modyfikacji, które wykraczałby poza normalne poprawienie, bądź odświeżenie dzieła wymaga lege artis zgody twórcy.
Z jednej strony bowiem wyważenia wymaga prawo człowieka do estetycznego wyglądu i decydowania o swoim ciele a z drugiej prawo tatuażysty do integralności utworu. Jakkolwiek na świecie mieliśmy juz do czynienia z akcjami prawnymi tatuażystów w celu ochrony przysługujących
im praw, w Polsce temat ten – jak sie wydaje – nie jest jeszcze przedmiotem szerszej dyskusji.
Stąd powyższe rozważania mają charakter teoretyczny, autor nie dotarł bowiem do przykładów
dotykających kwestii praw autorskich do tatuażu w orzecznictwie sądów polskich.
Piotr Otyszecki, aplikant adwokacki
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5. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
W gąszczu przepisów, umów i „ważnych” spraw potrzebna jest też chwila spokoju, w której
można czuć się naprawdę bezpiecznie. Chcemy dać od siebie choć kilka takich chwil Tym, którzy
tego najbardziej potrzebują.
Mamy zaszczyt poinformować, że od listopada dzielimy się swoimi dobrymi chwilami
z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie (Nr KRS
0000079660). Chcemy aby informacja o Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
w Warszawie towarzyszyła nam przez cały czas i aby z naszej wspólnej drogi wynikało jak najwięcej bezpiecznych chwil dla podopiecznych Fundacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie została powołana
z inicjatywy Rodziców Dzieci chorych na nowotwór, przy wsparciu lekarzy onkologów. Działa
nieprzerwanie od 1991 roku.
Fundacja otacza wszechstronną opieką Dzieci chore na nowotwór oraz ich Rodziny, z terenu
całego kraju, na każdym etapie pokonywania choroby. Każdego roku z pomocy Fundacji korzysta kilkaset osób.
Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania choć jednej dobrej chwili na rzecz Fundacji.
Więcej informacji na temat Fundacji oraz możliwych sposobów udzielenia wsparcia znajdą Państwo pod adresem internetowym http://fundacja.net/ oraz na stronie Facebook:
https://www.facebook.com/FPDzChN/?hc_ref=SEARCH
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6. WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
Mamy przyjemność poinformować, iż Kancelaria nawiązała współprace z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
Kancelaria z uwagą obserwuje rozwój młodych artystów i stara się wspierać niektórych z nich na
etapie ich edukacji i rozwoju. W ramach współpracy opiekujemy się młodymi twórcami i wierzymy, że mała cegiełka naszego zaangażowania może wspomóc rozwój czyjegoś talentu,
a w dalszej perspektywie zwiększy szanse na spełnienie marzeń artystycznych.

Kancelaria nie wyklucza w przyszłosći rozszerzenia zakresu współpracy i z niecierpliwością
czeka na rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019.
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7. PROGRAM POMOCY PRAWNEJ
Prawnicy Kancelarii dostrzegają nieodzowność społecznego zaangażowania adwokatów i radców
prawnych w pomoc prawną i działania na rzecz ochrony praw podstawowych, a także wspieranie
lokalnych społeczności. Celem nadrzędnym każdej kancelarii prawnej powinno być niesienie
misji społecznej w zakresie świadczenia pomocy prawnej „pro bono”. Inicjatywa ta powstała
dzięki ludziom, którym nie są obce idee społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości i równości wobec prawa. Chęć dążenia do zaspokojenia na jak najwyższym poziomie potrzeb materialnych, nie może jednocześnie przysłonić świata pełnego ludzi potrzebujących pomocy. Stąd,
chcemy, w ramach swoich możliwości, angażować się w nieodpłatną pomoc osobom fizycznym,
których nie stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, a które niewątpliwie takiej
pomocy potrzebują.

Osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewniamy profesjonalne i pełne zaangażowania podejście prawników, natomiast dzięki ich doświadczeniu możliwe jest przeprowadzenie przez najcięższe problemy natury prawnej. Prawnicy z najwyższą starannością postarają
się w sposób zrozumiały i rzetelny wyjaśnić zaistniałe problemy. Szczegóły programu znajdują
się na stronie internetowej Kancelarii.
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