
INFORMACJA

o podstawach, celu i zakresie przetwarzania danych osobowych dla os6b

zg\aszaj4cych przyst4pienie do egzaminu wstgpnego na aplikacjg radcowsk4 w 2018 r.

W zwiqzkl z tym, 2e zloLyla PanilzloZyt Pan wniosek o dopuszczenie do egzaminu

wstgpnbgo na aplikacjg radcowsk4 w 2018 r., rta podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplyr,rru takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporzqdzenie o

ochronie danych) -Dz.Urz. UE L 119, s. 1, informujemy o podstawach, celu i zakresie

pr zetw arzania Pani/P ana danych o sobowych.

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych, dzialajqcymi wsp6lnie jako

wsp6ladministratorzy zgodnie z art.26 og6lnego rczporzqdzenia o ochronie danych, s4:

a. Komisja Egzaminacylna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze

SprawiedliwoSci z siedzib4 w Toruniu, powolana zaruqdzeniem Ministra

SprawiedliwoSci z dnia 31 marca 2017 (Dz. Urz. Min. Spraw. poz. 129 dalej -

Komisja Egzaminacyjna) z siedzib4 w Toruniu;

b. Rada Okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu, jako podmiot zapevtniaj1cy

obslugg administracyj na i techniczn4 dzialalnoSci komisj i kwalifi kacyj nej, zgodnie

z art.33s ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2. Przetwarzartie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do spelnienia obowi4zk6w

prawnych ciqlEcych na administratorach (zgodnie z art. 6 ust. I lit. c og6lnego

rozporuqdzdnia o ochronie danych), zwiqzanych z przeprowadzeniem egzaminu wstgpnego

naaplikacjgradcowsk1w2018r.,zgodniezustaw4 zdniazdnia6lipca 1982r. oradcach

prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz.l870 tj.) oraz w rozporzqdzeniem Ministra

SprawiedliwoSci z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu

radcowskiego Dz.U. z 2016 t., poz. 1 1 6 tj .).

3. Udostgpnione przez Pani{Pana dane bgd4 przetwarzane wylqcznie w celu, w kt6rym

zostaly zebrane, tj. w celu przeprowadzeniaegzaminuwstgpnego na aplikacjg radcowsk4 i

zwiqzatq z tym realizacjq,procedury naboru na aplikacj g radcowsk4.

4. Odbiorcami PanilPana danych osobowych bgd4 wyl4cznie podmioty wskazane w

przepisach prawa powszechnie obowipuj4cego, a w szczeg6lnoSci w ustawie o radcach

prawnych i w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w tym takZe Minister



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SprawiedliwoSci. Administratorzynieprzekaz$4danych osobowych do paflstwa trzeciego

lub do or ganizacji migdzynarodowej.

Dostgp do Pani/Pana danych mog4 posiadad r6wnie2 osoby, za poSrednictwem kt6rych

realizowane bqd4 czynnoSci z.v.n4zane z przetwarzaniem danych - podwykonawcy

administrator6w.

Komisja przy rejestracji kandydat6w korzysta z systemu teleinformatycznego, dlatego teZ

niekt6re dane osobowe bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany; dane te nie bgd4

j ednak podlegaly profi lowaniu.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mozna siE

kontaktowai z Przewodnicz4cym lub ZastEpcq Przewodnicz1cego Komisji

Egzarninacyjnej, Rad4 Okrggowej Izby Radc6w Prawnych w Toruniu lub z .vqtznaczonym

Inspektorem Ochrony Danych - kieruj4c korespondencjg na adres siedziby Okrggowejlzby

Radc6w Prawnych w Toruniu;

Komisja Egzaminacyjnaprzechowuje PanilPana dane osobowe przez okres niezbgdny do

przeprowadzenia egzaminu wstgpnego na aplikacjg radcowsk4 w 2018 r. i przedstawienia

j ego o state czny ch wynik6w.

Po zakohczeni:u egzaminu wstgpnego, zgodnie z art.33e ust. 6 ustawy o radcach prawnych,

dokumentacj a zwiqzana z jego przeprowadzeniem zostanie przekazata Radzie Okrggowej

Izby Radc6w Prawnych w Toruniu, kt6ra ztEchwilq staje sig odrgbnym administratorem

danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z obowi4zq4cymi

przepisami prawa. Kopig protokolu Przewodniczqcy Komisji przekazuje Ministrowi

SprawiedliwoSci w terminie 7 dni od dnia sporz4dzenia.

Przysluguje Pani/Panu prawo do Zqdaria od kazdego z administrator6w dostgpu do

ParilPanadanych osobowych, ich sprostowania lub ogranic zeniaprzetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych (ul. Stawki 2,

00- 1 93 Warszawa) gdy uzna P anilP an, i2 przetwarzanie P anilPana danych osobowych j est

niezgodne zptawem.

ZastEp c a Przewo dni czEc e go

Komisji Kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej

przy Ministrze SprawiedliwoSci

z siedzibq w Toruniu

S$A Lucvna Raml
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