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

dla  osób pełniących funkcje oraz osób wykonująch zadania na rzecz samorządu radcowskiego  
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie  

  
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:  
1) art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) Rodo w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo dla wypełnienia obowiązku prawnego w związku z prowadzeniem 
sprawozdawczości finansowej (np. rozliczenie wydatkowanych środków), 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w 
szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji prowadzenia ewidencji nadanych 
upoważnień, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i ochrony mienia 
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 są 
organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych 
osobowych. Dane zostaną udostępnione Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Izbie Radców 
Prawnych w Warszawie. Dane w zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja zostaną udostępnione 
nieograniczonemu kręgowi odbiorców w związku z publikacją tych informacji na stronie www. 
Administratora. Dane będą udostępniane wnioskodawcom na podstawie żądania dostępu do 
informacji publicznej w zakresie w jakim ujawnienie danych podlega ustawie o dostępie do 
informacji publicznej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich 
przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres 
przedawnienia roszczeń. Dane informujące o pełnionych funkcjach w danej kadencji w OIRP w 
Szczecinie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z 
przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u 
Administratora. 

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, w tym 
Ustawy o radcach prawnych, przepisów podatkowych. 

    

        Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie   


