
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

I. Ja ………………………………………. (imię i nazwisko), stosownie do art. 7 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”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą przy ul. Żytniej 15 lok. 16.  

II. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, lecz pozostaje to bez wpływu  na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

III. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam 

poinformowana / zostałem poinformowany, stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 RODO, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z 

siedzibą w Warszawie, ul. Żytniej 15 lok. 16. 

2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zapewnia kontakt z inspektorem ochrony 

danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej  iod@oirpwarszawa.pl  lub drogą 

pocztową pod adresem administratora danych osobowych.  

3) Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przyjęcie karty zgłoszeniowej, 

realizacja umowy o szkolenie pt.:…………………………. , uczestnictwo w szkoleniu oraz 

uzyskania punktów szkoleniowych 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO zgody 

na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia zgłoszenia, zawarcia 

i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa – w zakresie rozliczenia płatności, sprawozdawczości finansowej, art. 6 

ust. 1 lit f RODO na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora – kontakt 

z uczestnikami, dochodzenie roszczeń. 

5) Przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych: imię i nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu, numer wpisu radcy prawnego, miejsce pracy. 

6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7) Źródłem pozyskania moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 

Warszawie jest pracodawca lub inny podmiot kierujący na szkolenie. 

8) Moje dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu prowadzenia 

sprawozdawczości finansowej i podatkowej, lub przez okres przedawnienia roszczeń. 

9) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych 

praw należy się zwracać do inspektora ochrony danych wskazanego w pkt 2. 

10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

11) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

…………………..      …………………………. 

Miejscowość i data      Podpis osoby informowanej 

mailto:iod@oirpwarszawa.pl

