
Informacja Administratora – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z objęciem ubezpieczeniem zawodowym radców prawnych  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rodo”, 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych w 

Szczecinie zwana dalej ,,OIRP w Szczecinie”, ul. Gen. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, tel. 91 488 
27 22, adres e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Joanna Maruszewska, adres  
e-mail: iod@oirp.szczecin.pl, adres: ul. Gen. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych i w celu:  
1) art. 6 ust. 1 lit. e) Rodo – w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań 

realizowanych w interesie publicznym, w ramach zapewnienia warunków wykonywania 
ustawowych zadań radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym 
wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) ustawy o radach prawnych, 
w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 22

7
w/w ustawy,  

2) art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w 
szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, oraz 
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym dla OIRP w 
Szczecinie usługi, organom i podmiotom określonym w przepisach prawa. Odbiorcami danych w 
zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu 
do korespondencji są: działający jako odrębny administrator: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. 
Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz działający jako podmiot przetwarzający: Willis Towers Watson 
Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa. W związku z korzystaniem z usług 
dostawców mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Państwa 
dane osobowe mogą być przetwarzane również w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie 
przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym, 
zgodnie z art. 46 Rodo.  

5. Okres przechowywania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich 
przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres 
przedawnienia roszczeń.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  
(w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób 
mających na Panią/Pana istotny wpływ.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a 
także w zakresie wynikajacym z przepisów prawa: prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

    

        Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  


