
Klauzula informacyjna 

Inicjatywa: Konferencja z cyklu Zawód z zasadami: Radcy prawni i ich partnerzy. Relacje z klientami, sądami i organami 
administracji publicznej, stosunki koleżeńskie i zaangażowanie w działania samorządu 

 

Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, przejrzystość przy przetwarzaniu danych oraz zapewnienie 

osobom fizycznym kontroli nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane oraz w wykonaniu obowiązków 

wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Inicjatywy jest Krajowa Izba Radców Prawnych, ul.  

Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, (dalej „KIRP”) 

2. KIRP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora. 

3. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu uczestnictwa w Inicjatywie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych poniżej celach na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności 

przeprowadzenia Inicjatywy, a także prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz 

ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane 

będą przetwarzane przez czas trwania Inicjatywy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres 

przedawnienia roszczeń. 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. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla KIRP usługi oraz nasi podwykonawcy 

(podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie zawartych 

umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. organy, które weryfikują prawidłowość przebiegu 

wyborów). Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także partnerzy KIRP współuczestniczący w organizacji Inicjatywy 

w zakresie niezbędnym dla realizacji świadczonych przez nich usług. 

7. W związku z charakterem Inicjatywy Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu zostaną udostępnione publicznie za 

pośrednictwem stron internetowych Inicjatywy oraz/lub KIRP. 

8. KIRP co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, 

gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. w przypadku usługodawców mających siedzibę lub przekazujących dane 

poza EOG), KIRP zastosuje dostępne prawne i organizacyjne środki ochrony, zgodnie z Rozdziałem V RODO, w celu 

zabezpieczenia takiego przekazania danych. Informacje na temat stosowanych środków ochrony można uzyskać 

kontaktując się w sposób wskazany w pkt 2. 

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. Przysługujące 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 sprawowania władzy publicznej. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt w sposób 

wskazany w pkt 2 lub bezpośrednio na adres Inicjatywy: kirp@kirp.pl 

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. 
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