
OKRĘGOWA  IZBA 

 

RADCÓW PRAWNYCH 

 WE WROCŁAWIU  

 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych: 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27-04-2016 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 (tzw. RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu (dalej „OIRP”)   

ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować listownie, na adres 

siedziby administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@oirp.wroclaw.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj na podstawie Pani/Pana zgody w celu wyznaczenia Pani/Pana 

do wykonywania czynności jako wyznaczony zastępca radcy prawnego skreślonego z listy 

radców prawnych albo nie mogącego wykonywać czynności zawodowych z innych przyczyn  

2) art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego 

związanego z wyznaczeniem na zastępcę radcy prawnego  

3) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;  

4. Pani/Pana danych osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów  

o których mowa w punkcie 3.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Sąd, ponadto odbiorcami mogą być także organy 

i podmioty określone w przepisach prawa (np. policja) .  

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa  

w pkt 3, nie podanie danych uniemożliwi realizację powyższych celów.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.  

9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec  

ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.  

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych  

jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj.  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


