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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych 
prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach,  

w związku z wyborami przeprowadzanymi w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach 
 

Szanowna Pani, Szanowny Panie  
Radcowie Prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 
 

Zgodnie z przepisem art. 13 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 […] (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 

23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”), w związku z wyborami przeprowadzanymi w Okręgowej Izbie Radców 

Prawnych w Katowicach informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach (dalej 

„OIRP”) ul. Kościuszki 223c /1, 40-600 Katowice.  

2. Mogą się Państwo kontaktować z OIRP za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@oirp.katowice.pl lub 

listownie, na adres siedziby OIRP. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez OIRP na 

podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na OIRP oraz w związku z wykonywaniem przez OIRP zadań realizowanych 

w interesie publicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 

2020 poz. 75 z późn. zm.; dalej „u.r.p.”) oraz Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców prawnych z 

dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców 

prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich powoływania, a także podejmowania uchwał przez 

organy samorządu, t.j. w celu realizacji obowiązku przeprowadzenia wyborów w OIRP, a w tym ustalenia 

składu OIRP (art. 49 u.r.p.), zwołania zgromadzenia OIRP/zebrań rejonowych OIRP, oraz wyboru do 

organów i na funkcje (art. 50 ust. 1 – 4 u.r.p.); 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów OIRP tj. prowadzenia bieżącej 

komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich 

przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres niezbędny do 

ochrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO, dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności 

osoby będą przeważały nad interesami OIRP. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy OIRP w celu i zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań OIRP na podstawie umów w tym podmioty przetwarzające na zlecenie OIRP, m.in. obsługa 

informatyczna, oraz odbiorcy lub kategorie odbiorców określone w przepisach prawa: Krajowa Izba Radców 

Prawnych (Krajowa Komisja Wyborcza), Minister Sprawiedliwości. Lista zgłoszonych kandydatów jest 

publikowana przez OIRP na stronie internetowej OIRP. Wyniki wyborów są dostępne publicznie. 

6. Podanie danych osobowych jest co do zasady wymogiem niezbędnym dla rejestracji kandydata. Niepodanie 

danych uniemożliwia komisji wyborczej zarejestrowanie kandydata.   

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  



OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RADCY PRAWNEGO  

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI W OIRP W KATOWICACH  

 

St
ro

n
a2

 

8. OIRP 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, 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. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-964 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa lub 

jeżeli dane osobowe są nienależycie chronione. 

 

Sekretarz Rady      Dziekan Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych      Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Katowicach       w Katowicach 
          r.pr. Katarzyna Palka – Bartoszek         r.pr. Ryszard Ostrowski 
 


