
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 

 

 

Mając na uwadze, iż złożyła Pani/złożył Pan wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację 

radcowską w 2022 r., działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej Rodo, poniżej informujemy o podstawach 

prawnych, celu i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w 

Szczecinie, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  19 marca 2021 r. (Dz. Urz. Min. 

Spraw. poz. 47; dalej - Komisja Egzaminacyjna). Dane adresowe oraz dane kontaktowe Przedstawiciela 

Komisji Egzaminacyjnej:  

- Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze 

Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie, powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  

19 marca 2021 r. (Dz. Urz. Min. Spraw. Poz 47); e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl,  

tel.: 91 488 27 22. 

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze 

Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie, powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 

marca 2021 r. (Dz. Urz. Min. Spraw. Poz 47); e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl, 91 488 27 22. 

2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Gen. Rayskiego 23/3, 70-442 

Szczecin, e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 

Joanna Maruszewska, adres: ul. Gen. Rayskiego 23/3,  70-442 Szczecin, adres e-mail: 

iod@oirp.szczecin.pl jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności 

Komisji Egzaminacyjnej,  zgodnie z art. 335 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.  

Łącznie zwani dalej „Współadministratorami”. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w czasie postępowania 

związanego z prowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2022 r.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rodo w związku z 

przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w celach: 

1) przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i udziału w naborze na aplikację 

radcowską; 

2) kontaktowania się z Panią/Panem w ramach czynności koniecznych w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Ministrowi 

Sprawiedliwości i Krajowej Izbie Radców Prawnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3 powyżej.  Komisja Egzaminacyjna przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2022 r. i przedstawienia 

jego ostatecznych wyników. Po zakończeniu egzaminu wstępnego, zgodnie z art. 33 (9) ust. 6 ustawy  

z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych nastąpi przekazanie dokumentacji związanej z jego 

przeprowadzeniem do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, która z tą chwilą stanie się 

wyłącznym administratorem danych osobowych w związku z odbywaniem przez Panią/Pana aplikacji 

radcowskiej i będzie przechowywać te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

odniesieniu do Pani/Pana osoby i nie będą wykorzystywane do profilowania. 

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 przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku osób 
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przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, a konsekwencją odmowy podania 

wymaganych danych będzie brak możliwości dopuszczenia Pani/Pana do egzaminu wstępnego na 

aplikację radcowską. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem powyższą informację o przetwarzaniu moich 

danych  osobowych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

wstępnego na aplikację radcowską w roku 2022 r. 

 

 

 

       ………………………………………………………. 

 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 


