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Informacja o przetwarzaniu danych 

Konferencja online 26.02.2021 r.  

“Brexit - Its Impact and Challenges for Lawyers” / 

“Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników” 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) 

informujemy, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez organizatorów: 

 Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”), Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa – w zakresie 

niezbędnym dla rejestracji oraz przeprowadzenia wydarzenia, 

 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, ul. Krakowska 26 Oficyna, 45-075 Opole – w zakresie 

niezbędnym dla przyznania punktów szkoleniowych oraz wystawienia zaświadczeń.  

2. Z każdym z administratorów można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

 pisemnie, przesyłając korespondencję na adres któregokolwiek z administratorów, 

 elektronicznie, przesyłając korespondencję na adres administratora lub wyznaczonego inspektora ochrony 

danych, odpowiednio: iod@kirp.pl, administracja@oirp.opole.pl. 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych: 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w celach określonych w treści zgody (o ile 

została udzielona). Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania; 

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach niezbędnych do realizacji umowy i udziału Pani/Pana w organizowanym 

wydarzeniu oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego udział; 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku  

z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej; 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie administratorów, w celu kwalifikacji do udziału oraz 

organizacji Pani/Pana udziału w wydarzeniu, w szczególności w celu zapewnienia bieżącej komunikacji, 

zorganizowania połączenia przez platformę „Zoom”, prowadzenia listy obecności, zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i ochrony mienia 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. Dane w 

zakresie punktów edukacyjnych będą przetwarzane przez okres rozliczenia cyklu szkoleniowego. W przypadku 

przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane do 

czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności osoby będą przeważały nad interesami 

administratora. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratorów (podmioty przetwarzające) 

w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów. Odbiorcami danych mogą 

być organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. W 

szczególności odbiorcą danych będzie administrator platformy „Zoom”, firma Zoom Video Communications, Inc. 

6. Dostawcą systemu wideokonferencji jest Zoom Video Communications Inc. (Zoom), na podstawie umowy z 

KIRP. Komunikacja w czasie spotkania jest szyfrowana w standardzie TLS 256 bit na całej drodze uczestnik – 

uczestnik (szyfrowanie end-to-end) i nawet Zoom nie ma dostępu do treści komunikacji. Jeżeli wirtualne 

spotkanie jest nagrywane, wtedy treść komunikacji jest przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie 

ma dostępu do nagranych spotkań. Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. o tym skąd łączy się 

uczestnik, ile danych przesyła, jakie komendy wydaje usłudze) i podstawowe dane uczestnika (te, które 

samodzielnie zostały przez uczestnika wprowadzone do Zoom rejestrując się na spotkanie). Zoom zapewnia 

zgodność z RODO takiego transferu danych przez zawarcie z KIRP tzw. standardowych klauzul umownych 

zaakceptowanych przez Komisję Europejską. W przypadku pytań dotyczących środków ochrony transferu danych 

prosimy o kontakt w sposób określony w pkt 2. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i udziału w konferencji online „Brexit 

and its impact and challenges for lawyers” / Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników. Niepodanie 
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danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem 

Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w seminarium. Podanie nieprawdziwych danych 

wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach. 

8. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych 

decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na 

Panią/Pana istotny wpływ. 

9. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone 

w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich 

realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez 

administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach wykonywania zadań w interesie 

publicznym. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego z 

administratorów poprzez kontakt w sposób określony w pkt 2. 

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. 

 

 

 

Information on personal data processing 

Online Conference 26.02.2021.  

"Brexit - Its Impact and Challenges for Lawyers"  

 

Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation so-called GDPR), we inform you 

that: 

11. Your personal data will be processed by the organisers: 

 The National Bar of Attorneys-at-Law (Polish: Krajowa Izba Radców Prawnych, hereinafter referred  

to as "KIRP"), Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warsaw, Poland – in the scope necessary to conduct 

registration for the event and to conduct the event; 

 Regional Bar Association of Attorneys-at-Law in Opole (Polish: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu),  

ul. Krakowska 26 Oficyna, 45-075 Opole, Poland - in the scope necessary to award training credits and issue 

certificates. 

12. Each of the controllers can be contacted for all matters relating to the processing of personal data: 

 in writing by sending correspondence to any of the administrators, 

 electronically by sending correspondence to the address of the controller or the designated data protection 

officer, iod@kirp.pl , administracja@oirp.opole.pl, respectively. 

13. Purposes and Basis of Processing: 

 Article 6(1)(a) of the GDPR, i.e. the consent you have given for the purposes specified in your consent  

(if given). Data obtained on the basis of consent will be processed until it is withdrawn; 

 Article 6(1)(b) of the GDPR for the purposes necessary for the performance of the contract and your 

participation in the organized event and the issuance of a certificate confirming your participation; 

 Article 6(1)(c) of the GDPR for the fulfilment of the controller's legal obligation in relation to financial 

reporting; 

 Article 6(1)(f) of the GDPR for the legitimate interests of the controllers, in order to qualify for participation 

and to organise your participation in the event, in particular to ensure ongoing communication, to organise the 

connection via the "Zoom" platform, to maintain the attendance list, to ensure information security, security of 

persons and protection of property, and to establish, assert and defend claims. 

14. The period for which your personal data will be processed will depend on the legal basis for processing, the data 

will be processed for the period required by law or the period for which claims are barred. Data in the scope of 

educational points will be processed for the period of settlement of the training cycle. In case of data processing on 
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the basis of the legally justified interest of the controller, the data will be processed until an objection is raised in a 

situation where the rights and freedoms of the person will prevail over the interests of the controller. 

15. The recipients of your personal data may be subcontractors of the controllers (processors) for the purpose and to 

the extent necessary to carry out the instructions of the controller on the basis of contracts. Recipients of data may 

be public authorities and other recipients who have a legal interest in obtaining personal data. In particular, the 

recipient of the data will be the administrator of the "Zoom" platform, Zoom Video Communications, Inc. 

16. The video conferencing system provider is Zoom Video Communications Inc. (Zoom), under an agreement with 

KIRP. The communication during the meeting is encrypted in TLS 256 bit standard all the way from participant to 

participant (end-to-end encryption) and even Zoom has no access to the content of the communication. If the 

virtual meeting is recorded, then the communication content is stored in the UE. Zoom also ensures that it has no 

access to the recorded meetings. Zoom sends telemetry data (i.e., where the participant is connecting from, how 

much data the participant is sending, what commands the participant is giving to the service) and basic participant 

data (that which the participant themselves entered into Zoom when registering for the meeting) to the U.S. Zoom 

ensures compliance with GDPR of such data transfer by concluding with KIRP the so-called standard contractual 

clauses accepted by the European Commission. Should you have any questions regarding data transfer protection 

measures, please contact us as specified in point 2. 

17. Providing data is voluntary but necessary to make an application and participate in the online conference "Brexit 

and its impact and challenges for lawyers". Failure to provide the data will prevent your personal data from being 

processed, which means that your application will not be processed and therefore you will not be able to 

participate in the seminar. Providing untrue data is connected with responsibility defined in relevant regulations. 

18. The controller will not process your personal data for the purpose of making automated decisions (including in the 

form of profiling) that produce legal effects or similarly have a significant impact on you. 

19. You have the following rights: to require the controller to access, rectify, erase or restrict processing of your 

personal data, to object to processing. These rights are limited to the extent provided by law, including Articles 15-

22 of the GDPR, in particular to the extent that their exercise would violate the rights of others or where the 

processing is carried out in order for the controller to comply with an obligation arising from a provision of law or 

in the performance of a task in the public interest. The data subject may exercise his or her rights vis-à-vis each of 

the controllers by contacting them in the manner set out in point 2. 

20. If you believe that the processing of your personal data by the administrator is unlawful, you have the right to 

lodge a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection, 2 

Stawki Street, 00-193 Warsaw, Poland. 

 


