Informacja o przetwarzaniu danych

Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Olsztynie, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn, jako
administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:


podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia na szkolenie
wyjazdowe i dokonanie rezerwacji noclegów. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia
i tym samym niemożnością wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym.



posiada Pani/Pan 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;



Pani/Pana dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym podmiotom:
- Okręgowa Izba Radców Prawnych, której członkiem jest uczestnik szkolenia
- Hotel Astor ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra
- Fundacji IUS,



Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie
podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.



podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;



dane osobowe niezbędne do udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków
samorządu oraz możliwości dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres 6 lat od
daty szkolenia wyjazdowego;



Pani / Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach ze szkolenia
wyjazdowego 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 lub www.fundacjaius.pl. Pani/Pana
dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody
spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia
materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem;



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.



ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

