
Informacja o przetwarzaniu danych 

Międzynarodowy program edukacyjny – seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA  

nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu 

 

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 (tzw. RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą 

w Warszawie Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa (dalej „KIRP”); 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i udziału  

w seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU 

litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu planowanych w następujących terminach: 

3-4.04.2019 r., 9-10.10.2019 r., 12-13.02.2020 r., 1-2.042020 r.). Niepodanie danych 

uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne  

z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału  

w seminarium; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Pani/Pana dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym podmiotom: 

o Akademii Prawa Europejskiego ERA z siedzibą w Trewirze, Niemcy – pełna nazwa: 

Europäische Rechtsakademie Trier (The Academy of European Law, ERA), Metzer 

Allee 4, D-54295 Trier, Germany jako głównego organizatora seminariów nt. 

postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze  

i Luksemburgu oraz strony umowy z Komisją Europejską ws. dofinansowania 

seminariów. 

o Europejskiej Fundacji Prawników (ELF) z siedzibą w Hadze, Holandia – pełna nazwa 

Fundacji: Stichting European Lawyers Foundation (ELF), Neuhuyskade 94, Den Haag, 

2596, Netherlands, jako partnera umowy ws. dofinansowania otrzymanego przez 

Akademię Prawa Europejskiego ERA ze środków Unii Europejskiej.  

o Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli jako podmiotowi współfinansującemu ze 

środków Unii Europejskiej seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. 

postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze  

i Luksemburgu w celu realizacji programu zgodnie z zasadami wynikającymi  

z dofinansowania uzyskanego przez Akademię Prawa Europejskiego ERA wraz  

z Europejską Fundacją Prawników ELF z siedzibą w Hadze, Holandia.  



 Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez KIRP podmiotom działającym w imieniu i na 

zlecenie KIRP oraz organom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów 

prawa.  

 podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody w celach określonych 

w treści zgody. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej 

wycofania; 

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

w organizowanym wydarzeniu; 

o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej; 

o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie KIRP oraz pozostałych 

organizatorów wydarzenia, w celu przeprowadzenia losowania, kwalifikacji oraz 

organizacji Pani/Pana udziału w wydarzeniu, a także w celu prowadzenia bieżącej 

komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ustalenia, dochodzenia  

i obrony roszczeń.  

o dane osobowe niezbędne do udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków 

finansowania programu wymiany prawników oraz możliwości dochodzenia roszczeń 

będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia ostatniego seminarium tj. 

od 2 kwietnia 2020 r.  

 z administratorem danych można się kontaktować telefonicznie (22) 319-56-01,  

e-mailowo kirp@kirp.pl, lub kierując korespondencję na adres siedziby.  

 w celu monitorowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych KIRP wyznaczyła 

Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować e-mailowo: iod@kirp.pl; 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 
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