
KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem na listę

adwokatów/aplikantów adwokackich  oraz pozostawaniem na liście adwokatów/aplikantów

adwokackich  Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Administrator danych Szczecińska Izba Adwokacka

Cele przetwarzani                        • ocena kwalifkacci kandydata w związku z procedurą wpisu na 
listę adwokatów/aplikantów adwokackich oraz pozostawaniem
na liście adwokatów/aplikantów adwokackich Szczecińskiec 
Izby Adwokackiec

• ocena spełniania warunków niezbędnych do wpisu na listę 

adwokatów/aplikantów adwokackich i spełniania wymogów 

pozostawania na liście adwokatów/aplikantów adwokackich

Podstawy prawne • obowiązek prawny przetwarzania

• Twoca zgoda

• nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzacące dane w imieniu Szczecińskiec Izby 

Adwokackiec

Prawa związane z • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

przetwarzaniem danych • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich  

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem na listę

adwokatów/aplikantów adwokackich oraz pozostawaniem na liście adwokatów/aplikantów

adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej

1. Administrator danych osobowych

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  będzie  Szczecińska  Izba  Adwokacka  z  siedzibą

w Szczecinie (dalec: my). Możesz się z nami skontaktować w następucący sposób:

• listownie na adres: ul. Pl. Stefana Batorego 3

• przez e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl

• telefonicznie: 91/43 33 616; 91/44 80 187



2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoce dane osobowe, aby:

• ocenić Twoce kwalifkacce do w związku z ubieganiem się o wpis na listę adwokatów/aplikantów

adwokackich oraz pozostawaniem na liście adwokatów/aplikantów adwokackich Szczecińskiec Izby

Adwokackiec

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 Przepisy ustawy Prawo o adwokaturze (art. 65 pkt 1÷4 oraz art. 68 /art. 65 pkt 1÷3 oraz art.

68 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4  ) 

       • Twoca zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w kwestonariuszu osobowym

i życiorysie , ceżeli przekazucesz nam dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,

miecsce  zamieszkania  (adres  do  korespondencci),  wykształcenie,  przebieg  dotychczasowego

zatrudnienia.

• Nasz  uzasadniony  interes  -  w  zakresie  danych  zebranych  podczas  procedury  wpisu.  Mamy

uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoce kwalifkacce —cest to nam potrzebne do oceny, czy

cesteś  odpowiednią  osobą   do  wpisu  na  listę   adwokatów/aplikantów  adwokackich  oraz  do

pozostawania na liście adwokatów/aplikantów adwokackich Szczecińskiec Izby Adwokackiec

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoce dane osobowe:

1) W przypadku odmowy wpisu na listę adwokatów/aplikantów adwokackich SIA do czasu 

uprawomocnienia się odmowy , w tym ewentualnie także prawomocnych orzeczeń sądów 

administracycnych

2) W przypadku wpisu na listę adwokatów/aplikantów adwokackich SIA przez okres 

przewidziany obowiązucącymi przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoce dane osobowe:

• naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.       

   dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzacą dane na podstawie umowy z nami i Naczelną

Radą Adwokacką i tylko zgodnie z poleceniami tych podmiotów.

 Podmiotom,  którym  cesteśmy  zobowiązani  przekazywać  dane  na  podstawie  przepisów

prawa, np. Ministerstwu Sprawiedliwości, organom Adwokatury

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

     zautomatyzowanych decyzji

Przysługucą Ci następucące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;



b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twocą 

szczególną sytuaccę - w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoce dane na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do  przenoszenia  Twoich  danych  osobowych,  tc.  prawo otrzymania  od  nas  Twoich

danych  osobowych  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie

informatycznym nadacącym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu

administratorowi  danych  lub  zażądać,  abyśmy  przesłali  Twoce  dane  do  innego

administratora.  Jednakże zrobimy to tylko wówczas,  ceśli  takie przesłanie  cest  technicznie

możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuce Ci tylko co do tych danych,

które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twocec zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuc się z Administratorem Danych Osobowych (dane 

kontaktowe w punkcie 1 ).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w cakim Twoce dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w

kwestonariuszu osobowym, życiorysie, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,

miecsce  zamieszkania,  wykształcenie,  przebieg  dotychczasowego  zatrudnienia),  masz  prawo

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu

na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  Twocec  zgody  przed  cec

wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres

korespondencycny, nasz adres emaliowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuce Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zacmucącego się ochroną danych

osobowych, tc. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


