
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w ramach rozpatrywania wniosków i skarg 

 

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 (tzw. RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Krakowie, zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP w Krakowie”  

z siedzibą przy ul. Pułkownika Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków  

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem adresu email iod@oirp.krakow.pl lub listownie, 

kierując korespondencję na adres: Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 

RODO, tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, którym 

jest rozpatrzenie wniosku lub skargi skierowanej do OIRP w Krakowie zgodnie 

z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (dalej KPA) (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 

późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w 

sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 

5, poz.46). 

 

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez OIRP w Krakowie przez okres  

10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane 

osobowe zostały zgromadzone, chyba że wskutek złożonej skargi wszczęto 

postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego lub aplikanta 

radcowskiego, wtedy okres przechowywania danych osobowych wynosi 15 lat 

od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe 

zostały zgromadzone. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące 

OIRP w Krakowie usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne,  

sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych 

osobowych. 

 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska 

oraz adresu kontaktowego jest wymogiem ustawowym wynikającym z KPA. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku lub skargi. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 



8. 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. 

 

9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w zakresie 

wynikającym z art. 15-22 RODO oraz KPA. 

 

10. 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. 


