Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowania dyscyplinarnego
(strony postępowania i ich pełnomocnicy oraz obrońcy, zawiadamiający, świadkowie, biegli
sądowi, lekarze sądowi, osoby zainteresowane)
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.
Zgodnie z art. 13 i 14 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”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku
informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w
Białymstoku z siedzibą: ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok, zwana dalej „Administratorem” albo
„OIRP”. Z Administratorem można się kontaktować poprzez 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, 15430 Białystok.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz prowadzenia
postępowań dyscyplinarnych (art. 41 pkt. 5 i Rozdział VI ustawy o radcach prawnych, a w
sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz rozdziały I-III
Kodeksu karnego);
b) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia, w celu wykonywania
zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi, w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia, w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora – w szczególności umożliwienia bieżącej komunikacji, zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring, oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Źródło pochodzenia danych
OIRP w Białymstoku gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako
osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach źródłem danych są inne podmioty, np.
inne okręgowe izby radców prawnych, strony postępowania, zawiadamiający, Minister
Sprawiedliwości, sądy i prokuratura, świadkowie, biegli, pełnomocnicy, obrońcy uczestników
postępowania.
5. Kategorie danych osobowych:
OIRP w Białymstoku przetwarza udostępnione dane zwykłe np. Pani/Pana imię i nazwisko,
dane kontaktowe, numer PESEL oraz szczególne kategorie danych, np. dane o stanie zdrowia,
w zależności od przebiegu konkretnego postępowania dyscyplinarnego.

6. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są poufne. Odbiorcami danych osobowych podmioty którym
Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych (np. usługi pocztowe, prawne).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności sądy, prokuratury, pracodawcy.
Dane osobowe w zakresie podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego postanowień,
wniosków o ukaranie i środków zaskarżenia zostaną udostępnione Ministrowi Sprawiedliwości
oraz mogą zostać udostępnione sądom powszechnym i prokuraturom, a także właściwej
okręgowej izbie radców prawnych. Dane zostaną udostępnione Głównemu Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu i Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu przy Krajowej Izbie Radców
Prawnych, jeżeli postępowanie będzie się toczyło przed tymi organami. Dane nie będą
przekazywane do państw trzecich.
7. Okres przechowywania danych
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji
ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa i w
zależności od rodzaju sprawy, wynosić może 5, 10 lub 15 lat od końca roku, w którym
zakończyło się postępowanie;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z istnienia tego interesu;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie
usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres istnienia tego
interesu. Dane z monitoringu przetwarzane są przez okres do 3 miesięcy. W przypadku, w
którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
lub OIRP w Białymstoku powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo
do ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania (w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora) i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora).
9. 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.
10. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże dane
osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w
formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na
Panią/Pana istotny wpływ.
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).

