Polityka Prywatności
Szanowny Użytkowniku,
w niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.lange.pl (zwanej dalej jako
„Strona”), ze świadczonych przez nas usług pomocy prawnej oraz w związku z zaistnieniem innych opisanych poniżej sytuacji.

Chcemy, abyś był świadomy, że nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub dostępnego na Stronie formularza kontaktowego,
a także korzystanie ze świadczonych przez nas usług wiąże się z koniecznością podania nam Twoich danych osobowych lub danych innych osób – Twoich Klientów,
kontrahentów, pracowników, uczestników prowadzonych przez Ciebie sporów, itp. Dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane nam dane były bezpieczne i aby ich
przetwarzanie było zgodne z rozporządzeniem 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”).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Dominikańska 9, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000698632, NIP: 9562328199 oraz REGON: 368467543, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Lange Grzelak Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Toruniu (87-100), ul. Dominikańska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000935192, NIP: 9562372295, REGON:
520539067, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000,00 złotych, które w zakresie niżej opisanym rolę współadministratorów danych osobowych (dalej „Administratorzy”).

Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne i nie wymaga podawania nam Twoich danych osobowych. Brak przekazania nam określonych danych może nam jednak
uniemożliwić kontakt z Tobą, skorzystanie przez Ciebie z określonych funkcjonalności strony (np. formularza kontaktowego) bądź rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na
Twoje zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, listownie, wiadomości e-mail, sms-owo lub za pośrednictwem komunikatora internetowego.

CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach korzystania przez Ciebie ze Strony Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:
w celu skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce Kontakt – niezbędne jest podanie co najmniej swojego imienia i nazwiska oraz
adresu e-mail – Twoje dane osobowe oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu rozpatrzenia treści wiadomości oraz
umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi na wiadomość albo w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej
wiadomości podasz swój numer telefonu i wyrazisz prośbę o kontakt lub zgodę na kontakt telefoniczny. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu
podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interesu Administratorów związany z ustaleniem,
dochodzeniem i obroną roszczeń wobec Administratorów danych. Twoje dane przetwarzane będą do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, a po tym czasie
przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korespondencją.
w celu analizowania danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli
prawnie uzasadniony interes Administratorów związany z konieczności prawidłowego funkcjonowania Strony oraz zabezpieczania danych przesyłanych za
pośrednictwem Strony. Twoje dane osobowe przetwarzane są na bieżąco i nie są nigdzie zapisywane.
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3) w celu dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony (tzw. „pliki cookies”) – pliki cookies to krótkie informacje
tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych takich jak komputery, telefony, tablety, które mogą być odczytywane przez nasz system i pozwalają na
rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie Strony dostosowane do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies co do zasady nie pozwalają
na ustalenie tożsamości osób ﬁzycznych. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych
osobowych. Twoje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przez Ciebie zgody na wykorzystywanie plików cookies lub przez czas wynikający z charakteru plików
cookies, określony poniżej.

W ramach kontaktowania się z nami poza Stroną Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:
w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą być przez nas przetwarzane w celu kontaktu
elektronicznego, pisemnego lub telefonicznego. Może to mieć miejsce zarówno, gdy dopiero rozważasz skorzystanie z naszych usług, jak i wtedy gdy świadczymy na
Twoją rzecz usługi lub gdy świadczyliśmy je w przeszłości. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, wynikająca z nawiązanego kontaktu (jeśli to Ty zapoczątkowałeś rozmowę), art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli konieczność przetwarzania
Twoich danych osobowych w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z jej wykonywaniem, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli
prawnie uzasadniony interesu Administratorów związany z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń wobec Administratorów danych. Twoje dane przetwarzane
będą przez czas prowadzenia korespondencji lub komunikacji, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korespondencją.
w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej wykonania. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu podjęcia
działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z jej wykonywaniem, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interesu
Administratorów związany z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń wobec Administratorów danych. Twoje dane przetwarzane będą przez czas wykonywania
umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi przez
nas postępowaniami dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane te zostały zgromadzone.
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach – Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z ciążących na nas
obowiązków prawnych, w szczególności w celu przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych,
postępowań administracyjnych bądź innych postępowań, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa
podatkowego (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO, czyli wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach. Twoje dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wywiązania się
z opisanych wyżej obowiązków.
w celach archiwalnych i dowodowych – Twoje dane mogą być przetwarzane w celu zabezpieczenia przez nas informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interesu Administratorów związany z ustaleniem,
dochodzeniem i obroną roszczeń wobec Administratorów danych. Twoje dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia się roszczeń związanych z korespondencją
lub umową.
w celu weryﬁkacji wiarygodności ﬁnansowej związanej z zawarciem, przedłużeniem bądź rozszerzeniem umowy. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interesu Administratorów związany z ustaleniem kondycji ﬁnansowej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu
przedawnienia się roszczeń związanych z korespondencją lub umową.
w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interesu Administratorów związany z koniecznością prowadzenia rejestrów. Twoje dane przetwarzane będą przez czas
niezbędny do wywiązania się z naszych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przetwarzania danych.

Informujemy, iż Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach. W takiej sytuacji otrzymasz od nas informację na ten temat, w sposób zgodny
z wynikającym z RODO obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO). Administrator przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji
wymienionych tu celów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania przez Ciebie danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić zawarcie umowy bądź
świadczenie na Twoją rzecz usług przez Administratorów. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia lub na zgodność przetwarzania danych wynikającej z innej podstawy prawnej
niż zgoda osoby.
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ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe pochodzą przede wszystkim od Ciebie, a jeśli nie zostały przekazane nam przez Ciebie to mogą pochodzić one od naszych
innych Klientów lub kontrahentów, od osób trzecich (np. stron przeciwnych procesu) lub ze źródeł publicznych, w tym w szczególności z ogólnodostępnych ewidencji,
rejestrów i baz danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Dążymy do tego, aby nie udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim jednak czasami jest to niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług, prowadzenia
działalności gospodarczej przez Administratorów, realizacji ciążących na Administratorach obowiązków prawnych oraz w celu zapewnienia działania Strony. Z uwagi na
powyższe możemy przekazać Twoje dane osobowe: operatorom pocztowym, ﬁrmom kurierskim (np. Poczta Polska); podmiotom, które mogą potencjalnie uzyskać
dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczenia na naszą rzecz usług informatycznych, hostingowych (np. , usług poczty elektronicznej lub innych elektronicznych
środków komunikacji; podmiotom, którym zobowiązani jesteśmy przekazać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy); podmiotom,
z którymi współpracujemy, w szczególności dostawcy usług księgowych, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, notariusze, biegli rewidenci i instytucje
bankowe; Google Ireland Limited – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz weryﬁkacji ruchu na Stronie; Facebook Ireland Limited –
z uwagi na korzystanie z widgetu i odnośnika do naszych stron w serwisie społecznościowym Facebook.

PROCESY PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, niemniej jednak uprzedzamy, iż w przypadku przesyłania do Ciebie
danych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów
elektronicznych, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa leżącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym bez naszej wiedzy oraz zamiaru.

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Ci szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
prawo dostępu do swoich danych, rozumiane jako prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś Administratorom,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorów – po otrzymaniu sprzeciwu
Administratorzy nie będą uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że:
1) wykażą istnienie ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się za nadrzędną wobec interesów, praw
i wolności osób, których przetwarzane dane dotyczą,
2) dane te niezbędne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody możesz ponadto w dowolnym momencie oraz bez uzasadnienia cofnąć swoją zgodę. Możesz to zrobić w dowolnej
formie, w szczególności wysyłając do nas wiadomość e-mail lub sms na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.
Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Ci w odniesieniu do wszystkich przypadków przetwarzania, bowiem ich realizacja może być
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zależna od rodzaju przetwarzanych danych i podstawy przetwarzania. Przykładowo możliwe jest, iż po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych nadal
będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratorów związane z ustaleniem, dochodzeniem
i obroną roszczeń wobec Administratorów danych. W takim przypadku Twoje dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia się tych roszczeń.

Masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania
danych osobowych przez Administratorów naruszają prawo.

W razie jakiekolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kontakt z Administratorami danych w sprawie danych
osobowych możliwy jest za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: rodo@lange.pl;
numerami telefonu: + 48 501-519-748 lub +48 501-698-828;
pisemnie na adres: Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń lub Lange Grzelak Restrukturyzacje sp. z o.o., ul.
Dominikańska 9, 87-100 Toruń.

KWESTIA AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI W OPARCIU O DANE OSOBOWE

Informujemy, iż Twoje dane, które przetwarzamy nie podlegają proﬁlowaniu, a w oparciu o te dane nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji, chyba że
wiąże się to z danymi zbieranymi za Twoją zgodą za pośrednictwem plików cookies. Takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie wywołuje jednak dla Ciebie oraz
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych takich jak komputery, telefony, tablety, które mogą być odczytywane przez nasz
system i pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie Strony dostosowane do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer.

Pliki cookies co do zasady nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób ﬁzycznych i identyﬁkują jedynie urządzenie i przeglądarkę.

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postarano się opisać poniżej (jeżeli informacje są
niewystarczające, prosimy o kontakt):
zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika
przed dostępem osób nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze Strony — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na
niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na Stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie
poruszać się na Stronie i poszczególnych podstronach;
stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają.
Umożliwiają również identyﬁkację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem
ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania Strony;
tworzenie anonimowych statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony (jak wielu
użytkowników otwiera Stronę, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie, itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Stronę
i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google
Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do
pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
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tworzenie anonimowych statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony (jak wielu
użytkowników otwiera Stronę, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie, itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Stronę
i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google
Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do
pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy wtyczkę Facebooka (przycisk „Lubię to”), który umożliwia polubienie naszych stron
w serwisie społecznościowym Facebook.
w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików „cookies”:
cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli do czasu zamknięcia przeglądarki.
Te pliki cookies działają zatem tylko podczas Twojej wizyty na Stronie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego działania niektórych
funkcjonalności na Stronie.
cookies trwałe – są to informacje, które po odwiedzeniu przez Ciebie Strony pozostają na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o ustawieniach
Twojego urządzenia i Twoich preferencjach dotyczących Strony (np. jej języka, koloru, układu, rozmieszczenia treści) i przywracają te ustawienia podczas kolejnych
Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszej Strony będzie dla Ciebie łatwiejsze i szybsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

Uprzedzamy, iż w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z przycisku „Lubie to” Twoje dane osobowe mogę zostać przekazane Facebook Ireland Limited. Informujemy, iż
nie posiadamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Facebook Ireland Limited, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich własną polityką
prywatności.
Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie prosimy
o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania plików cookies przy przeglądaniu Strony, możesz zmienić ustawienia swojej
przeglądarki internetowej tak by całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies
w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików
cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu
z funkcjonalności, ograniczeń możliwości polubienia strony na Facebooku, itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treści umieszczone na Stronie nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny. Treść
publikowanych przez nas informacji odzwierciedla poglądy i stanowisko ich autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów
państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych. Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, Lange Grzelak Restrukturyzacje sp. z o.o. jak
i autorzy konkretnych treści nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z treściami zamieszczonymi na Stronie bądź
na ich podstawie.

Treści umieszczone na Stronie są przedmiotem autorskich praw osobistych i majątkowych należących do nas lub do osób, które udzieliły nam licencji na wykorzystywanie
tych treści. Kopiowanie treści w całości lub części dopuszczalne jest wyłącznie na użytek osobisty lub poprzez wykorzystanie z oznaczeniem źródła pozyskania treści
poprzez zamieszczenie pod cytatem lub zdjęciem odpowiedniego odnośnika (linku) do właściwej karty na Stronie.
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