
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

KONTRAHENCI ORAZ OSOBY ICH REPREZENTUJĄCE 

 

Szanowna Pani\Szanowny Panie, 

 

 

Niniejsza informacja skierowana jest do osób, z którymi Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Krakowie, utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności. 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwane dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 

informuje, że: 

 

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

Prawnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Pułkownika Francesco Nullo 8/4, 31-

543 Kraków, zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP w Krakowie”. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą: 

▪ poczty elektronicznej: biuro@oirp.krakow.pl  

▪ listownie pod adresem: Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków. 

 

 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz 

ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”.  

 

Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą: 

▪ poczty elektronicznej: iod@oirp.krakow.pl  

▪ listownie pod adresem: Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków. 

 

OIRP w Krakowie nie udziela telefonicznie informacji na temat przetwarzanych 

danych osobowych, również osobom, których dane dotyczą ze względu na brak 

możliwości bezpiecznej i jednoznacznej identyfikacji osób gwarantujących 

ochronę prywatności i dóbr osobistych. 
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3. OIRP w Krakowie w toku prowadzonej działalności, działając jako Administrator 

danych, może przetwarzać dane: 

a. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców  

OIRP w Krakowie; 

b. wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz 

reprezentantów i pełnomocników kontrahentów, w tym osób 

kontaktowych. 

 

4. OIRP w Krakowie może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez 

kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak: 

a. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności 

oraz inne adresy korespondencyjne, 

b. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach, dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres email) 

c. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, 

stanowisko, zakres uprawnień). 

 

5. Ponadto OIRP w Krakowie może pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł 

ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa 

rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS). 

 

6. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez 

OIRP w Krakowie: 

 

a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest 

niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej 

umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). 

Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji  

i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu OIRP w Krakowie może 

przetwarzać dane osobowe w czasie trwania takiej umowy, 

 

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie 

niezbędne dla realizacji ciążących na OIRP w Krakowie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa w szczególności wynikających z 

przepisów finansowych i podatkowych. Podanie danych jest 

obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu OIRP 

w Krakowie może przechowywać dane w okresie trwania takiego 

obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach 

potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje),  

 

c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia 

bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, 

określenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz 

zakresu takiego umocowania oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami. 

 



W sytuacji gdy, Pani/Pana dane zostały podane pracodawcę 

/zleceniodawcę wskazując Panią/Pana jako osobę do kontaktu lub 

koordynacji wykonania umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1  

lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, 

koordynacji i wykonania umowy, zapewnienia bezpieczeństwa 

informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

 

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od celu 

i podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres 

wymagany przepisami prawa, trwania umowy (porozumienia) lub okres 

przedawnienia roszczeń. 

 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.  

W przypadku realizacji obowiązków prawnych przez administratora podanie 

danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy. 

 

9. Dane zostały podanie osobiście lub przekazane przez Pani/Pana 

pracodawcę/zleceniodawcę. Dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów: np. 

CEIDG, KRS. 

 

10. OIRP w Krakowie może ujawnić dane osobowe: 

 

a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu OIRP  

w Krakowie – podwykonawcom OIRP w Krakowie; 

b. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych  

przez nie postępowań; 

c. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań 

podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

 

11. OIRP w Krakowie co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie 

przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) 

OIRP w Krakowie zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony  

(np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania 

danych. 

 

12. OIRP w Krakowie nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu 

podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) 

wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na 

osoby, których dane dotyczą. 

 

13. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez OIRP w Krakowie przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz, w granicach 

określonych przepisami, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.  

 



14. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna,  

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 


