
 Informacja w sprawie przetwarzania danych 

 

Szanowny Radco Prawny, 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu szanuje Pani/Pana dane osobowe. Uprzejmie 

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, w związku z realizacją zadania 

polegającego na wyznaczaniu Radców Prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i 

dokumentowania tej pomocy. 

 

Zgodnie z art. 13  ust 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa 

Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Poznaniu ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań, zwana dalej „Administratorem lub 

OIRP”. 

 

2. Kontakt z administratorem  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia 

kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD). 

Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iod@poznan.oirp.pl lub 

listownie na adres ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań. 

 

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

art. 6 ust. 1 lit.  c), e) i f) Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów 

art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.) 

zmienionej ustawą o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

oraz niektórych innych ustaw z 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1467) w związku z 

realizacją zadania publicznego. W  szczególności w zakresie: 

a) realizacji procedury wyznaczenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnej mediacji w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP), 

b) wskazywania Powiatom, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnej mediacji, radców prawnych i ich zastępców,  

c) prowadzenie list radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną,  

d) do celów statystycznych. 
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Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z 

przepisów prawa. Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie wykluczenie 

z procedury wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnej mediacji, radców prawnych i ich zastępców.  

 

4. Kategoria danych osobowych: 

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer wpisu na listę.  

 

5. Źródło pochodzenia danych 

Izba gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od 

której pochodzą.  

 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora 

do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające” – np. obsłudze IT) 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do 

odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, w szczególności: starostom powiatów do których 

nastąpiło wyznaczenie, Wojewodowie, Ministrowie, Krajowa Izba Radców Prawnych. 

Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

7. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, 

w którym rozpoczęto udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej 

mediacji. 

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą  

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, 

prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych. 

 

9. Informacja o profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

10. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.  

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa) 

 

 

 

 


