TM GROUP Tomasz Miśtal
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza
Miśtala

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

6772166181

REGON

120445284

+48501789587

Dane adresowe
Dąbska 19/39
31-572 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków

Dane kontaktowe
Email

tmistal@wp.pl

Telefon

Strona internetowa

radcamistal.pl

Fax

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Od marca 2015 r. prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w ramach której zajmuje się doradztwem
prawnym dla ﬁrm w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa pracy, prawa umów. W
związku z wejściem w życie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, skupiłem swoją działalność na doradztwie w

zakresie ochrony danych osobowych.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Certyﬁkat MSUES 2.0 nr 281/2019. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego,
funkcjonującym w oparciu o Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu
radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę
prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii
prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w
charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym,
Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do
podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną.
Radcowie prawni mogą wykonywać zawód w kancelarii radcy prawnego, na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz
w formie umowy o pracę.
Posiadam:
1. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego - wpis na listę OIRP Kraków nr 2785.
2. Certyfikat MSUES nr 281/2019
3.Certyﬁkat kompetencji inspektora ochrony danych osobowych w związku z Rozporządzeniem UE z
2016r. o Ochronie Danych Osobowych.
Ukończyłem Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji niejawnych Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego, informacji niejawnych Unii Europejskiej.
Ściśle współpracuję przy realizacji usług szkoleniowych i doradczych w zakresie ochrony danych
osobowych z Panią Adwokat Izabellą Kaczmarz, która prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w
oparciu o Ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Zawód adwokata polega na
świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii
prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

