
Obowiązek Informacyjny OIRP w Katowicach 
dla członków samorządu o przetwarzaniu danych osobowych dla dokonania weryfikacji 

i potwierdzenia tożsamości oraz dostępu do systemu e-KIRP Krajowej Izby Radców Prawnych 

 
 

Zgodnie z przepisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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”) 

informujemy, iż: 

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Katowicach, (dalej: „OIRP”).  

2. Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@oirp.katowice.pl lub 

telefonicznie pod numerem: 32 354 00 42. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w toku oraz z związku z dokonywaną przez 

Ciebie rejestracją w portalu e-KIRP w oparciu o Twoją zgodę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 

lit a RODO. Udzielasz zgody dla OIRP w Katowicach na udostępnienie Twoich danych 

osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer PESEL, numer wpisu na listę (odpowiednio, 

radców prawnych, aplikantów, prawników zagranicznych) wraz z oznaczeniem właściwej OIRP, 

uprawnienia aktywne, adresu e-mail podanego do ewidencji prowadzonej przez Radę OIRP 

w Katowicach, za pośrednictwem narzędzia w postaci Systemu Teleinformatycznego 

Samorządu Radców Prawnych (STSRP) w celu: dokonania weryfikacji i potwierdzenia Twojej 

tożsamości, przy rejestrowaniu się przez Ciebie do systemu e-KIRP przeznaczonego dla 

członków samorządu radcowskiego, prowadzonego przez KIRP oraz przy dostępie do platformy 

e-KIRP. Twój numer PESEL wykorzystywany będzie przez KIRP wyłącznie w procesie rejestracji 

i nie jest przechowywany ani wykorzystywany w systemach KIRP. 

4. Źródłem informacji o Twoich danych osobowych do weryfikacji jesteś Ty sam (dane 

podane do ewidencji OIRP w Katowicach) a za Twoją zgodą oraz dla wskazanych celów, ww. 

dane udostępnia OIRP w Katowicach. 

5. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione odbiorcy: Krajowej Izbie Radców Prawnych 

oraz podmiotom przetwarzającym (dalszym przetwarzającym) dostawcom usług hostingu, 

wsparcia i serwisu systemów KIRP. 

6. Twoje dane osobowe (bez numeru PESEL) będą przechowywane w systemie e-KIRP 

przez KRRP przez okres udzielonej zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

Twój numer PESEL wykorzystywany jest przez KIRP wyłącznie w procesie rejestracji i nie jest 

przechowywany ani wykorzystywany w systemie e-KIRP. 

7. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych. 

8. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa), jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy prawa lub jeżeli Twoje dane osobowe są nienależycie chronione. 

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, podanie Twoich 

danych osobowych jest dobrowolne. Nieudzielnie zgody uniemożliwia Ci skorzystanie z ww. 
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możliwości, dla których zgoda jest pozyskiwana tj. dla weryfikacji tożsamości przy rejestracji 

do e-KIRP i dla dostępu do e-KIRP. W dowolnym momencie bez podania przyczyny możesz 

cofnąć swoją zgodę. Prawo do żądania usunięcia danych oraz okoliczności, gdy użytkownik 

e- KIRP nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia wskazane zostały przez KIRP w Polityce 

Prywatności dostępnej na stronie https://e-kirp.pl/polityka-prywatnosci/. Wycofanie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, w tym na weryfikację Twoich danych w celu rejestracji do e-KIRP.  

Dalsze przetwarzanie Twoich danych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w portalu e-KIRP 

następuje zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie https://e-kirp.pl/polityka-

prywatnosci/. KIRP pozostaje administratorem danych przetwarzanych w toku korzystania 

z funkcjonalności e-KIRP.  

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Twoje dane nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Katowice, dnia 30 maja 2022 roku 

r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek 

Wicedziekan OIRP w Katowicach 
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