
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM UBEZPIECZENIEM ZAWODOWYM 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

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. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. w związku z wykonywaniem przez 

administratora zadań realizowanych w interesie publicznym, t.j. w 

ramach zapewnienia warunków wykonywania ustawowych zadań 

radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym 

wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) 

urp, w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku 
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ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 

urp 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, 

zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

4. 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. 

 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy 

administratora danych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług i poleceń 

administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone  

w przepisach prawa (np. policja, sądy, osoba, której dane dotyczą). 

 

6. Odbiorcami Państwa danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu  

na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji będzie 

wybrany na dany rok kalendarzowy podmiot świadczący usługi ubezpieczeniowe 

w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego radców prawnych  

w zakresie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 urp. 

 

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

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy dostawca 

usługi posiadał będzie swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (EOG), Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również 

w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie przekazanie danych odbywa  

się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym, zgodnie  

z art. 46 RODO. 

 

8. 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. 

 

9. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie 

określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO. W celu realizacji 

swoich praw prosimy o kontakt z OIRP lub Inspektorem Ochrony Danych. 

 

10. 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. 


