
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Konkurs 

 

W związku z organizowanym konkursem (dalej „Konkurs”), zgodnie z przepisami 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. Administratorem danych osobowych uczestników jest Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 

00-478 Warszawa (dalej „KIRP”).  

2. Administrator 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 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KIRP. 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych: 

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

organizacji, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, prowadzenia bieżącej komunikacji, informowania 

o inicjatywach samorządu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i ochrony 

mienia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

4. Źródło danych: KIRP może przetwarzać dane osobowe przekazane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą 

lub za pośrednictwem uczestnika Konkursu (w przypadku osób, których wizerunek jest widoczny w pracy 

konkursowej). 

5. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą 

przetwarzane do rozstrzygnięcia Konkursu, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres 

przedawnienia roszczeń.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla KIRP usługi oraz podwykonawcy 

administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora 

na podstawie umów. Odbiorcami danych są organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem 

prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, właściwa okręgowa izba 

radców prawnych oraz praca konkursowa, będą udostępniane na stronach www, publikacjach i social mediach, 

zgodnie z informacją wskazaną w zezwoleniu. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do dalszego udostępniania 

wizerunku administrator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania bez konieczności zebrania wydanych 

wcześniej materiałów w postaci publikacji. 

7. Niektórzy odbiorcy mogą mieć siedzibę lub przetwarzać dane osobowe poza terytorium UE/EOG, w państwie, które 

nie zapewnia poziomu ochrony danych osobowych stosowanego w UE/EOG. W takich przypadkach KIRP stosuje 

dodatkowe środki ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z 

Rozdziałem V RODO, w tym, m.in. Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.  W 

celu uzyskania informacji na temat zastosowanych środków bezpieczeństwa, prosimy o kontakt w sposób określony 

w pkt 2. 

8. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników w celu podejmowania automatycznych 

decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających 

wpływ na osoby, których dane dotyczą. 

10. Osobom, których dane dotyczą przysługują 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. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt w sposób określony w pkt 2. 

11. Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 
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