
 

Informacja o przetwarzaniu danych Uczestników Wydarzeń organizowanych przez  OIRP w Warszawie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP” lub „administrator”) z siedzibą w Warszawie 
ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014Warszawa. 

2. Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl  lub kierując korespondencję na 
adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 
można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@oirpwarszawa.pl  lub kierując korespondencję na adres siedziby 
administratora.  

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania: 

Realizując wydarzenia przetwarzamy dane w celach wynikających z rodzaju wydarzenia (np. odpłatne/nieopłatne, podziału na grupy 
wiekowe, dostępne tylko dla członków OIRP) umożliwienia dokonania zapisu, rezerwacji, zgłoszenia, zawarcia umowy, dokonania opłaty 
(potwierdzenia płatności), wystawienia rachunków i faktur oraz udostępniania relacji z wydarzeń.  

1) zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed podjęciem umowy – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności wynikających z przepisów finansowych 
i podatkowych (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

3) realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu zgłoszenia/rejestracji uczestników, 
informowania, promowania i opracowania relacji z organizowanych wydarzeń (w tym z wykorzystaniem wizerunku), prowadzenia 
bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz ustalenia, dochodzenia 
i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

4) zgoda w celach określonych w treści zgody (o ile została udzielona). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO); 

Sytuacje szczególne (np. związane ze stanem epidemii)  

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składanymi oświadczeniami o stanie zdrowia. Oświadczenia są 
pozyskane w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy lub wytyczne właściwych organów. Zgodę można wycofać w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). 

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą 
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, trwania umowy lub okres przedawnienia roszczeń. Dane zawarte w 
oświadczeniach o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia wydarzenia. 

6. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu.  

7. W przypadku rejestracji przez Uczestnika na Wydarzenie innych osób dane są pozyskiwane od Uczestnika w zakresie jaki jest 
wskazany w zgłoszeniu/formularzu rejestracyjnym.  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OIRP usługi oraz podwykonawcy administratora 
danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz 
organy i podmioty określone w przepisach prawa.  

mailto:oirp@oirpwarszawa.pl
mailto:iod@oirpwarszawa.pl


 

1) Wydarzenia odpłatne: odbiorcami są instytucje finansowe w celu realizacji polecenia zapłaty oraz podmioty obsługujące płatności 
elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji i obsługi płatności oraz podmioty, na rzecz których realizowane są 
płatności (hotele, przewoźnicy). 

2) Wydarzenia z noclegiem lub rezerwacją (biletów, sprzętu): odbiorcami danych są podmioty zapewniające nocleg, catering, bilety, 
sprzęt.  

3) Wydarzenia z nagrodami: Dane zwycięzców w poszczególnych kategoriach (imię, nazwisko, kategoria, miejscowość, zawód) oraz 
zdjęcia będą udostępnione nieograniczonemu kręgowi odbiorów. Odbiorcami danych są również sponsorzy, osoby lub podmioty 
oceniające lub sędziowie w zakresie w jakim decydują o przyznaniu miejsca lub nagrody.  

4) Relacje z wydarzeń, publikacja zdjęć: Odbiorcami jest nieograniczony krąg osób mających dostęp do relacji poprzez serwisy 
zarządzane przez administratora, social media lub publikacje administratora.  

9. W przypadku korzystania z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium UE/EOG, w państwie, które nie zapewnia poziomu 
ochrony danych osobowych stosowanego w UE/EOG, administrator  stosuje dodatkowe środki ochrony w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozdziałem V RODO, w tym, m.in. Standardowe Klauzule Umowne 
zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu uzyskania informacji na temat zastosowanych środków bezpieczeństwa, prosimy o 
kontakt w sposób określony w pkt 3. 

10. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie 
profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na osobę, której dane dotyczą istotny wpływ. 

11. Osobom, których dane dotyczą przysługują 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. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt w sposób określony w pkt 3. 

12. Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje również prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


