KLAUZULA INFORMACYJNA
(na podst. art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych 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.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.)
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą
związaną z przeprowadzeniem i zakwalifkowaniem do egzaminu adwokackiego
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia
egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie. Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: 70-207 Szczecin, Pl. Stefana Batorego 3
• przez e-mail: ora.szczecin.aplikanci@adwokatura.pl; ora.szczecin@adwokatura.pl
• telefonicznie: 91/43 33 616; 91/44 80 187

2. Współadministrator danych osobowych
Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
– jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności
Komisji Egzaminacyjnej, zgodnie z art. 78 ust. 12 ustawy Prawo o adwokaturze.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: 70-207 Szczecin, Pl. Stefana Batorego 3
• przez e-mail: ora.szczecin.aplikanci@adwokatura.pl; ora.szczecin@adwokatura.pl
• telefonicznie: 91/43 33 616; 91/44 80 187

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
• zebrać i ocenić dokumenty związane z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego
• przeprowadzić egzamin adwokacki
• ogłosić wyniki egzaminu adwokackiego
• przeprowadzić ewentualne postępowanie odwoławcze oraz niezbędne dalsze czynności
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są
• Przepisy; ustawy Prawo o adwokaturze (art. 78 pkt 1, 4, 12; 78a pkt 3, 4, 78b ust. 1, 78f , 78g) oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu
adwokackiego (Dz.U. z 2016r. poz. 112), art. 6 ust.1a RODO.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:

• Do zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu adwokackiego
w 2019r. (w tym procedury odwoławczej w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu
adwokackiego i złożenia odwołania od uchwały komisji egzaminacyjnej). Po zakończeniu egzaminu,
zgodnie z art. 78g ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze nastąpi przekazanie dokumentacji związanej
z przeprowadzeniem egzaminu Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, która z tą chwilą staje
się administratorem danych osobowych przechowuje te dane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

Ministerstwu Sprawiedliwości

Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Naczelnej Radzie Adwokackiej

Szczecińskiej Izbie Adwokackiej
•
dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.
dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Szczecińską Izbą
Adwokacką i Naczelną Radą Adwokacką i tylko zgodnie z poleceniami tych podmiotów.
6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych i informowania o nich;
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania
Pani/Pana danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadkach kiedy przetwarzamy
Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to
tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na
podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych
(dane kontaktowe w punkcie 1 ).

