
 

Informacja o przetwarzaniu danych 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn, jako 

administrator danych osobowych, informuje iż: 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia na XVII Bal Prawnika 

i dokonania rezerwacji stolika. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie danych 

osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem zgłoszenia i tym samym niemożnością 

wzięcia udziału w XVII Balu Prawnika.  

 Uczestnik imprezy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym podmiotom: 

- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie,  

- Przystań Restauracja Sp. z o.o. Sp. k. Żeglarska 3 10-160 Olsztyn 

 dane mogą być udostępniane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  

 podane dane osobowe będą przetwarzane: 

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. udokumentowania prawidłowego wydatkowania 

środków samorządu 

- na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

Dane osobowe niezbędne do udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków 

samorządu oraz możliwości dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres 6 lat od 

daty XVII Balu Prawnika;  

 dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z XVII Balu Prawnika mogą zostać 

upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację w serwisie Facebook, 

biuletynach przeznaczonych dla radców prawnych oraz umieszczone na stronie internetowej 

www.oirp.olsztyn.pl  

 z administratorem danych można się kontaktować telefonicznie tel. 89  5 27 98 63 

e-mailowo biuro@oirp.olsztyn.pl , lub kierując korespondencję na adres siedziby; ul. Kopernika 

10, 10-511 Olsztyn. 

 Uczestnik imprezy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem. 
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