
 
INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wycieczki rowerowej w dniu 25.09.2022 r. 
 

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 - RODO) - Dz. Urz. UE L 
119, s. 1, informujemy: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej 

„OIRP”) we Wrocławiu z  ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu 

e-mail: : iodo@oirp.wroclaw.pl lub listownie, na adres siedziby administratora. 

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

a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie zgody, w celu publikacji wizerunku na stronie 

internetowej OIRP we Wrocławiu, na stronie facebook na profilu  OIRP we Wrocławiu  - 

dla osób które udzieliły zgodę, 

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora, w szczególności prowadzenia listy uczestników wydarzenia, bieżącej 

komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa imprezy,  dochodzenia i obrony ewentualnych 

roszczeń. 

4.  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich 

przetwarzania: 

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana 

zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

danych przed jej wycofaniem.  

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

interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty wskazane  

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej. 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zarejestrowania                  

i uczestniczenia w wydarzeniu. Niepodanie danych uniemożliwia dokonania rejestracji 

uczestnika i udziału w wydarzeniu. 

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

9. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu 

o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

10. 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. 
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11. 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. 


