Klauzula informacyjna - radca prawny deklarujący chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Zgodnie z 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 (tzw. RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej
„OIRP”) w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16, 01-014 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
tym w szczególności w związku ze sporządzeniem projektu list radców prawnych wyznaczonych
do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych miejscach wykonywania czynności
(lokalach) i ich zastępców (Uchwała nr 365/X/2018 Prezydium KRRP), imiennego wskazania
radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w ramach harmonogramu (art. 10 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej);
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w
szczególności prowadzenia listy osób, które deklarowały udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i
obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty określone w
przepisach prawa. Dane zawarte w wykazie osób, które będą świadczyły nieopłatną pomoc
prawną zostaną przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem a OIRP w
Warszawie do powiatu z którym podpisze Pani/Pan umowę o udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do zamieszczenia w wykazie osób
udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Niepodanie danych uniemożliwia zamieszczenie w
wykazie i zawarcie umowy z powiatem. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z
odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
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.

