KLAUZULA INFORMACYJNA O PODSTAWACH, CELU I ZAKRESIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH OSÓB PRZYSTĄPUJĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA
APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej
przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku i Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Białymstoku.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych
osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Egzaminacyjna do spraw
aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku.
Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izby Radców
Prawnych w Białymstoku z siedzibą: ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok, zwana dalej
„Administratorem” albo „OIRP”, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i
techniczną działalności komisji w czasie postępowania związanego z prowadzeniem
egzaminu wstępnego zgodnie z art. 33(5) ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych.
Z Administratorem można się kontaktować:
e-mail: oirp@oirp.bialystok.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok.
2. Inspektor Ochrony Danych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia
kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”.
Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iod@oirp.bialystok.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
OIRP nie udziela telefonicznie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych,
również osobom, których dane dotyczą ze względu na brak możliwości bezpiecznej i
jednoznacznej identyfikacji osób gwarantującej ochronę prywatności i dóbr osobistych.
3. Podstawy przetwarzania danych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze i Współadministratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c
RODO), związanych z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w
2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1870 t.j.).
4. Cele przetwarzania danych

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w
którym zostały zebrane, tj. w celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację
radcowską i związaną z tym realizacją procedury naboru na aplikację radcowską.
5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności w ustawie o radcach
prawnych i w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w tym także Minister
Sprawiedliwości. Administratorzy nie przekazują danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Dostęp do Pani/Pana danych mogą posiadać również osoby, za pośrednictwem których
realizowane będą czynności związane z przetwarzaniem danych tj. członkowie Komisji
egzaminacyjnej, pracownicy zatrudnieni przez Współadministratora, a także pracownicy
firm zapewniających obsługę informatyczną egzaminu.
6. Okres przechowywania danych
Komisja Egzaminacyjna przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do
przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 r. i przedstawienia
jego ostatecznych wyników.
Po zakończeniu egzaminu wstępnego, zgodnie z art. 33(9) ust. 6 ustawy o radcach
prawnych, dokumentacja związana z jego przeprowadzeniem zostanie przekazana
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, która z tą chwilą staje się odrębnym
administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa. Kopię protokołu Przewodniczący Komisji przekazuje
Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dania sporządzenia.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od każdego z administratorów dostępu do
Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, jest
wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych oraz innych obowiązujących aktów prawnych w tym uchwał organów samorządu
zawodowego radców prawnych.
10. Informacja o profilowaniu
Komisja przy rejestracji kandydatów korzysta z systemu teleinformatycznego, dlatego też
niektóre dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane te nie będą
jednak podlegały profilowaniu.
11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

