
Informacja o przetwarzaniu danych 

Program międzynarodowej wymiany prawników „LAWYEREX”  

 

Krajowa Rada Radców Prawnych (dalej „KRRP”) z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 41 

lok. 2 ,00-540 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż: 

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

w programie międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX. Niepodanie danych 

uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne  

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

w programie międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX. 

 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 Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli jako podmiotowi współfinansującemu  

ze środków Unii Europejskiej program międzynarodowej wymiany prawników 

LAWYEREX w celu realizacji programu zgodnie z zasadami wynikającymi  

z zawartej przez Krajową Radę Radców Prawnych umowy w przedmiocie programu 

międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX, (umowa o grant nr 853763 -

LAWYEREX). 

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 koordynatora programu wymiany prawników LAWYEREX 

oraz pośrednika pomiędzy wszystkimi państwami partnerskimi programu, w celu: 

realizacji procesu kwalifikacji (przydzielania) prawników zgłoszonych przez 

poszczególne kraje partnerskie programu do instytucji (w tym kancelarii prawnych) 

oferujących możliwość organizacji wymiany; prowadzenia działań informacyjnych 

kierowanych do osób zakwalifikowanych do udziału w wymianie w sprawach 

związanych z praktycznymi kwestiami udziału w programie wymiany prawników 

LAWYEREX; zarządzania wszelkimi kwestiami finansowymi, w tym kontaktu  

z uczestnikami programu wymiany prawników LAWYEREX pozwalającym na zwrot 

kosztów uczestnictwa w wymianie; uzyskania od uczestników wymiany wszelkich 

niezbędnych informacji lub dokumentacji koniecznej do realizacji i finalizacji 

programu wymiany prawników, zgodnie z zasadami wynikającymi z zawartej przez 

Krajową Radę Radców Prawnych umowy (umowa o grant nr 853763-LAWYEREX). 

o Instytucjom mającym możliwość zaoferowania miejsca (stażu) w ramach programu 

wymiany prawników, w tym następującym zagranicznym partnerskim samorządom 

prawniczym: Consejo General de la Abogacia Espagnola CGAE w Hiszpanii, Ceska 

Advokatni Komora CAK w Czechach, Cyprus Bar Association na Cyprze, Uniunea 

Nationala a Barourilor din Romania UNBR w Rumunii, Athens Bar Association  

w Grecji, Barreau de Paris we Francji, Consiglio Nazionale Forense CNF  



we Włoszech, Slovenska Advokatska Komora SAK w Słowacji, Illustre Collegi  

de l’Advocacia de Barcelona ICAB w Hiszpanii, a także kancelariom prawnym lub 

innym instytucjom oferującym miejsce dla prawnika z zagranicy w ramach programu 

wymiany prawników w ww. krajach, zgodnie z zasadami wynikającymi z zawartej 

przez Krajową Radę Radców Prawnych umowy (umowa o grant nr 853763-

LAWYEREX). 

 

 Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez KRRP podmiotom 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 programie; 

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 programu, w celu kwalifikacji do udziału oraz organizacji Pani/Pana 

udziału w programie, a także w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.  

 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 programu wymiany prawników 

LAWYEREX przewidywanego na 31 lipca 2021 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 KRRP 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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