Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w
Lublinie, ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, tel. 81-5320695, adres e-mail:
poczta@oirp.lublin.pl (dalej jako „OIRP Lublin").
2. OIRP Lublin powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się
Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iod@oirp.lublin.pl
3. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu dokonania wpisu
na listę radców prawnych i prowadzenia listy radców prawnych przez Radę
OIRP w Lublinie, w celu zapewnienia warunków do wykonywania
ustawowych zadań samorządu radców prawnych, w tym w celu nadzoru nad
należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych przez OIRP
Lublin zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1870 ze zm.).
4. Odbiorcami danych będą podmioty wskazane w przepisach prawa krajowego
i wspólnotowego, w szczególności w ustawie z 6 lipca 1982r. o radcach
prawnych, oraz podmioty współpracujące z OIRP Lublin w zakresie obsługi
technicznej, obsługi IT, marketingu i towarzystwa ubezpieczeniowe w
zakresie ubezpieczenia radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.
5. OIRP Lublin będzie przetwarzała Państwa dane przez czas niezbędny do
dokonania wpisu na listę radców prawnych, a po dokonaniu wpisu dane te
będą przetwarzane, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i
uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych Regulamin prowadzenia list
radców prawnych i list aplikantów radcowskich.
6. Zgodnie z Rozdziałem III RODO mają Państwo prawo do dostępu i
sprostowania swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania przez OIRP
Lublin.
7. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
8. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem prawnym i jest niezbędne do
dokonania wpisu na listę radców prawnych.
9. Państwa dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i nie będą wykorzystywanie do profilowania Państwa.
Zapoznałam/em się
……………………………………………..
(Imię i nazwisko, data, podpis)

