
Klauzula informacyjna 
wybory na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu 

(kandydaci, osoby zgłaszające kandydata) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tzw. RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją                   
i przeprowadzeniem wyborów na funkcje i do organów samorządu jest Okręgowa Izba 
Radców Prawnych (dalej „OIRP” lub „administrator”) w Toruniu, ul. Chełmińska 16, 87-100 
Toruń. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 
adresu e-mail: oirp@torun.oirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych poniżej celach na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                                      
na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub                  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku                        
z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów na funkcje i do organów samorządu (art. 50 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U. 2020, poz. 75 i Uchwała                         
Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych 
organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy 
samorządu). 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora,                      
w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji 
oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 5c ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2020, poz. 75) wynosi 5 lat od końca roku,                     
w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone –               
w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie 
oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu 
radców prawnych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OIRP                     
w Toruniu usługi oraz podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające),              
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz 
organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. organy, które weryfikują prawidłowość 
przebiegu wyborów). Odbiorcami Pani/Pana danych są Krajowa Izba Radców Prawnych 
(Krajowa Komisja Wyborcza) oraz Minister Sprawiedliwości. Lista zgłoszonych kandydatów 
jest publikowana przez okręgową komisję wyborczą na stronie internetowej okręgowej izby 
radców prawnych. Wyniki wyborów są udostępniane publicznie. 

6. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania kandydata (§19 ust. 2, §22 i §23 Uchwały 
Nr 10/2010). Niespełnienie wymogów wskazania danych skutkuje odmową rejestracji 
kandydata. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
8. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania 

automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne 
lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ. 

9. Przysługujące prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym 
art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich realizacja naruszyłaby prawa innych 
osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez administratora                           
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych 
jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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