
Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, 

ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn. Z Administratorem może się Pani/Pan może się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: adres e-mail: 

biuro@oirp.olsztyn.pl, telefonicznie: 89 527 98 63 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyznaczenia radców prawnych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, w tym: realizacji procedury wyznaczania 

radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej, wskazania Powiatowi danych po wyznaczeniu do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 10 Ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2030 z późn. zm.). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do Starostów, Prezydentów Miast. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich 

sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 

RODO).  

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych, tj.  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procedurze wyznaczania radców 

prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. 

8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania.  

  

........................................................                                           ....................................................... 

        (miejscowość i data)             (Podpis)  

 

mailto:biuro@oirp.olsztyn.pl

