Informacja o przetwarzaniu danych
II sesja międzynarodowego programu edukacyjnego „CRIMILAW”
w przedmiocie europejskiego prawa i postępowania karnego
(moduły online 7-11.06.2021 r. oraz 14-18.06.2021)
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO)
informujemy, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa (dalej „KIRP”);:
Z administratorem można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych:
 pisemnie, przesyłając korespondencję na adres KIRP,
 elektronicznie, przesyłając korespondencję na adres kirp@kirp.pl lub wyznaczonego inspektora ochrony
danych: iod@kirp.pl.
Cele i podstawy przetwarzania danych:
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w celach określonych w treści zgody
(o ile została udzielona). Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania;
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach niezbędnych do realizacji umowy i udziału Pani/Pana w organizowanym
wydarzeniu oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego udział;
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie administratorów, w celu kwalifikacji do udziału oraz
organizacji Pani/Pana udziału w wydarzeniu, w szczególności w celu zapewnienia bieżącej komunikacji,
zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczeń.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania,
dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Dane
niezbędne do udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków finansowania programu CRIMILAW oraz
możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zapłaty ostatniej
części wkładu własnego przez KIRP z tytułu udziału w programie CRIMILAW, która to zapłata planowana jest
nie później niż w dniu zakończenia realizacji programu tj. 31.12.2021 r. - okres ten może ulec przedłużeniu, jeżeli
Komisja Europejska zdecyduje o wydłużeniu programu ze względu na pandemię Covid-19 lub z innego powodu.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności osoby będą przeważały nad
interesami administratora.
Pani/Pana dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym podmiotom:
 Koordynatorowi - Europejskiej Fundacji Prawników (ELF) z siedzibą w Hadze, Holandia – pełna nazwa
Fundacji: Stichting European Lawyers Foundation (ELF), Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ, Netherlands (adres
wskazany w umowie o grant: Neuhuyskade 94, Den Haag 2596 XM Netherlands), VAT: NL854301185B01,
jako koordynatora programu CRIMILAW oraz pośrednika pomiędzy wszystkimi samorządami partnerskimi
programu, w celu: umożliwienia zarządzania wszelkimi kwestiami organizacyjnym i finansowymi związanymi
z programem CRIMILAW dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w tym realizacją programu i jego
ostateczną finalizacją (zgodnie z umową o grant nr 882042),
 Samorządom prawniczym, które zgodne z umową o grant nr 882042 są partnerami i beneficjentami programu:
samorządowi w Atenach - Grecja (Athens Bar Association), samorządowi prawniczemu we Włoszech
(Consiglio Nazionale Forense), samorządowi prawniczemu w Hiszpanii (Abogacia Espanola Consejo
General), samorządowi prawniczemu w Budapeszcie (Budapest Bar Association), samorządowi prawniczemu
na Cyprze (Cyprus Bar Association), samorządowi prawniczemu w Paryżu - Francja (Barreau de Paris).
 Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli jako podmiotowi współfinansującemu ze środków Unii
Europejskiej program CRIMILAW zgodnie z zasadami wynikającymi z zawartej przez Krajową Izbę Radców
Prawnych umowy (umowa o grant nr 882042) w przedmiocie programu CRIMILAW.
W przypadku przyjęcia zgłoszenia do II sesji online programu CRIMILAW - koordynator projektu udostępni
następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail pozostałym uczestnikom i prelegentom programu CRIMILAW

jedynie dla celów przeprowadzenia tego szkolenia tj. sesji online programu CRIMILAW realizowanej w formie
modułów w terminie 07-11.06.2021 r. oraz 14-18.06.2021 r. Sesje online realizowane będą za pośrednictwem
platformy do e-learningu Canvas firmy Instructure Global Ltd., 6330 South 3000 East, Suite, 700, Salt Lake City,
UT, 84121, USA. Polityka prywatności platformy Canvas dostępna jest tutaj. W przypadku pytań dotyczących
środków ochrony transferu danych prosimy o kontakt bezpośrednio z ELF lub z KIRP w sposób określony w pkt
2.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające)
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów. Odbiorcami danych mogą
być organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i udziału w wydarzeniu. Niepodanie
danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem
Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w seminarium. Podanie nieprawdziwych danych
wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych
decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na
Panią/Pana istotny wpływ.
10. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone
w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich
realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez
administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach wykonywania zadań w interesie
publicznym. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa w sposób określony w pkt 2.
11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne
z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

