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Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych – dla aplikantów 

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie 

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 i 14 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 (zwanego dalej RODO, ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

aplikantów radcowskich. 

§ 1. Informacje ogólne 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-442, przy ul. Generała Ludomiła 

Rayskiego 23/3, w dalszej treści zwana także „Administratorem”. 

1) Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie  

z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, 

niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla których są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów. 

2) Dane kontaktowe Administratora w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych: 

− adres email: iod@oirp.szczecin.pl  

− telefon kontaktowy:  91 488 27 22 

3) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również dla ułatwienia realizacji praw osób 

fizycznych w zakresie danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”). Kontakt  

z IOD każdorazowo możliwy jest telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pocztą tradycyjną  

z dopiskiem „dane osobowe” na wskazane powyżej dane kontaktowe. 

4) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane  

w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich 

wykorzystaniem przez osoby trzecie.  

 

§ 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO), polegających na realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1870 ze zm.), aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, 

jak również uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, w tym w szczególności w zakresie:  

− organizacji i prowadzenia aplikacji radcowskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− sporządzania wszelkiej dokumentacji związanej z organizacją i prowadzeniem aplikacji radcowskiej, 

− przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych. 

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów 

prawa. 

b) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), w tym w szczególności w zakresie: 

− sporządzania i prowadzenia listy aplikantów,  

− organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego, 

− przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych. 

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów 

prawa. 

c) w celu zawarcia i wykonania umowy o aplikację, jak również podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. 
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d)  w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy socjalnej, uczestniczenia  

w spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz integracyjnych organizowanych przez Administratora, uczestniczenia  

w szkoleniach organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Podanie określonych i wskazanych przez Administratora danych osobowych w powyższych celach jest niezbędne dla 

możliwości skorzystania z oferowanych świadczeń i wydarzeń, jednakże decyzja o skorzystaniu ze świadczeń lub  

o uczestniczeniu w wydarzeniach jest dobrowolna.  

e) w celu dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności o zapłatę zaległych składek, prowadzenia sporów sądowych, jak 

również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

f) w celu gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi 

realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

§ 3.  Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych 

1) W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, 

jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, dane adresowe, 

dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane, informacje dotyczące przebiegu aplikacji, osiąganych wyników, udziału 

w wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez samorząd zawodowy radców prawnych. Dane szczególnych 

kategorii obejmujące np. dane o stanie zdrowia przetwarzane są wyłącznie w szczególnych przypadkach, a przede 

wszystkim w przypadku wnioskowania oraz realizacji uprawnień wynikających z przyznanej pomocy socjalnej. 

 

§ 4.  Okres przechowywania danych 

1) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie 

z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy: 

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz 

innych obowiązujących przepisów prawa; 

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres 

wynikający z trwania tego interesu publicznego; 

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, przetwarzanie obejmuje okres realizacji 

tej umowy oraz okres do upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy,  

o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu 

Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych; 

e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez zgoda, dane osobowe przetwarzane są do 

czasu jej cofnięcia. 

§ 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG 

Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie 

są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

§ 6. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności do: 

a) właściwych organów, jednostek oraz instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami nałożonymi na 

Administratora; 

b) innych jednostek samorządu zawodowego radców prawnych; 

c) podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi  

w imieniu Administratora (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna, dostawcy usług i partnerzy); 

d) banków oraz podmiotów obsługujących transakcje płatnicze; 

e) firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa. 

§ 7. Prawo dostępu do danych osobowych 
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W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane 

uprawnienia: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania tych danych; 

c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych; 

f) przeniesienia swoich danych osobowych; 

g) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z IOD na wskazane powyżej dane kontaktowe. 

Zakres każdego z tych praw oraz przypadki, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo 

uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz 

od celu ich przetwarzania. 

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Szczecin, dnia ………………………………………… 2018 r. 

 

W imieniu Administratora: 

 

……………………………………………………………………….. 

 


