INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH
PO ZDANYM EGZAMINIE NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W OIRP W KATOWICACH
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W TOKU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE
O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, 40
- 600 Katowice, ul. Kościuszki 223 c (dalej: OIRP w Katowicach).
Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: aplikacja@oirp.katowice.pl lub telefonicznie
pod numerem: + 48 32 354 00 41;
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wpis
na listę aplikantów radcowskich w OIRP w Katowicach oraz w celu realizacji zadań, obowiązków i
uprawnień Rady OIRP w Katowicach wynikających z ustawy o radcach prawnych związanych z
postępowaniem w sprawie o wpis, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c RODO w związku z
przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U 2020 r., poz. 75 z
późn.zm.; dalej „ustawa o radcach prawnych”), w tym przepisami art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 – 5, ust. 2a
pkt 1 i ust. 2c, w zw. z art. 33 ust. 2, ust. 5 ustawy o radcach prawnych;
3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania, w
którym dane osobowe zostały zgromadzone;
4. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
5. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa lub jeżeli Twoje dane osobowe są
nienależycie chronione;
6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania Twoich danych
osobowych będzie brak możliwości rozpoznania wniosku w sprawie o wpis na listę aplikantów
radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Katowicach. Podanie danych osobowych jest
obligatoryjne w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa. Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww.
wymogom, Dziekan wzywa do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni, pouczając o
skutkach prawnych nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia lub
niepoprawienia wniosku w terminie 7 dni wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Nadto, jeżeli
złożony przez Ciebie wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub
dokumentów, Minister Sprawiedliwości w oparciu o przepis art. 311 ust. 2 w zw. z art. 33 ust. 5
ustawy o radcach prawnych zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi, Radzie OIRP w Katowicach w
celu uzupełnienia.
7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców: Ministrowi Sprawiedliwości, obsłudze informatycznej OIRP w Katowicach. W oparciu o
przepis art. 311 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych Rada OIRP w Katowicach
przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni uchwałę o wpisie na listę radców prawnych
wraz z aktami osobowymi.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Twoje dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wicedziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach
r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach
r.pr. Katarzyna Jabłońska

Przyjmuję do wiadomości, Katowice, dnia …………………………………………..: podpis …………………………………………

