
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, z siedzibą 

przy ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań (dalej jako „My” lub „Administrator”). Jako Administrator dbamy o 

to, by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem.  

Z kim mogą się Państwo skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?  

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 

w następujący sposób: listownie na nasz adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, a także 

za pośrednictwem e-mail: iod@poznan.oirp.pl. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

a) w celu organizacji i umożliwienia Państwu wzięcia udziału w organizowanych przez Administratora   

wydarzeniach (w szczególności w szkoleniach i warsztatach) w ramach wykonywania obowiązków 

samorządu z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych lub należytego przygotowania 

aplikantów do zawodu radcy prawnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e,  

b) w przypadku wydarzeń odpłatnych – w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej odpłatnego 

wydarzenia oraz wystawienia rachunku lub faktury – na żądanie uczestnika wydarzenia i w celu 

wykonania obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego ciążących na Administratorze – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 

c) w celu umożliwienia kontaktu z Państwem w związku z organizowanym wydarzeniem, prowadzenia 

i weryfikacji listy uczestników wydarzenia, wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie wraz z 

podaniem punktów szkoleniowych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?  

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu i 

uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności tj. podmiotom świadczącym usługi w zakresie 

dostarczania i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych, na których pracujemy, podmiotom 

świadczącym usługi hostingowe, podmiotom dostarczającym platformy do przeprowadzenia wydarzeń w 

formie elektronicznej. 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym kończy się 

dany 3-letni cykl szkoleniowy, a w przypadku wydarzeń odpłatnych - do czasu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń lub zobowiązań podatkowych. 

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać 

sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?  

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje 

Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn 

związanych z Państwa szczególną sytuacją.  
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Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe?  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi wzięcie 

udziału w wydarzeniu. 

Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?  

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

 

 

 

 


