Klauzula informacyjna – Zabawa Mikołajkowa 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Radców Prawnych Okręgowej Izby
Radców Prawnych (dalej „Fundacja” lub „Administrator”) w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16, 01014 Warszawa, NIP 5272733452.
Administratorem danych w zakresie wizerunku uczestnika jest również Okręgowa Izba Radców
Prawnych (dalej „OIRP”) w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa,
oraz Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”), Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa.
Administratorem w danych, które zostają utrwalone w postaci obrazu na zapisach nagrań z
monitoringu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP”) z siedzibą: ul.
Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.
2. Z administratorami można się skontaktować za pośrednictwem odpowiednio dla każdego
administratora:
 Fundacja adresu e-mail: fundacja@fundacjaradcow.pl lub listownie, na adres siedziby
administratora;
 OIRP w Warszawie adresu e-mail: iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby
administratora;
 KIRP adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku udzielenia zgody, dla celów określonych każdorazowo w
treści zgody;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy
Panią/Panem a Fundacją dotyczącą organizacji wydarzenia;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w
szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
opracowania relacji z wydarzenia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane są
przetwarzane do czasu wycofania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach
prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych). Odbiorcami
Pani/Pana danych jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowa Izba
Radców Prawnych, jeżeli została udzielona zgoda na nieodpłatne udostępnienie wizerunku
uczestnika wydarzenia na stronach www. oraz publikacjach OIRP w Warszawie i KIRP.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zapisu
uczestnika na wydarzenie, rozliczenie opłat. Niepodanie danych powoduje brak możliwości
dokonania zapisu uczestnika na wydarzenie oraz rozliczenia opłat. Podanie nieprawdziwych
danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach. Zgoda na
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wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. Brak zgody uniemożliwi wykonanie zdjęć w czasie
wydarzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – zgodnie z art. 15-22 RODO.
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.

