Katowice, dnia_____________________________

Wniosek
o wpis na listę adwokatów świadczących pomoc prawną w językach obcych

Ja niżej podpisana/y,

Imię i nazwisko____________________________________________________________________
Siedziba kancelarii:_________________________________________________________________
Numer telefonu kontaktowego:______________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________

wnoszę o wpisanie mnie na listę adwokatów świadczących pomoc prawną w językach obcych.

Niniejszym oświadczam, że biegle posługuję się następującymi językami obcymi:
____________________________________________________________________________
co umożliwia mi obsługę prawną podmiotów zagranicznych w tych językach.

Jednocześnie informuję, że specjalizuję się w następujących dziedzinach prawa (proszę podać
maksymalnie dwie specjalizacje):
a) _______________________________________
b) _______________________________________

_____________________________________
/data, podpis/

Oświadczenie RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie moich danych
osobowych (imię, nazwisko, siedziba Kancelarii, numer telefonu, e-mail, znajomość języków obcych
oraz specjalizacji) za pośrednictwem strony internetowej Izby Adwokackiej w Katowicach a także
udostępnianie tych danych w formie pisemnej, elektronicznej, sms-owej podmiotom, z którymi
nawiąże współpracę Komisja ds. Kontaktów z Biznesem Zagranicznym przy Izbie Adwokackiej w
Katowicach.

_____________________________________
/data, podpis/

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Izba

Adwokacka

w Katowicach.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w
związku ze zgłoszeniem.
3. Dane

osobowe

są

przetwarzana

i

udostępniane

w

ramach

i

w

związku

z działalnością Komisji ds. Kontaktów z Biznesem Zagranicznym przy Izbie Adokackiej w
Ktaowicach w celu realizacji jej zadań, a w szczególności w celu nawiązywania kontaktów z
przedstawicielami palestry w innych krajach, przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz
cudzoziemcami.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez cały okres udziału w pracach Komisji aż do
pisemnego cofnięcia wniosku o wpis na listę członków Komisji.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)
i
27

b)

rozporządzenia
kwietnia

2016

Parlamentu
r.

w

Europejskiego

sprawie

ochrony

i

Rady

(UE)

2016/679

osób

fizycznych

w

z

dnia

związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie

o ochronie danych), tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, któerj dane
dotyczą i w wykonaniu jej żądania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe – objęte niniejszym wnioskiem - będą przechowywane do czasu
cofniecia przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie.
9. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem emailowym: komisja.katowice@gmail.com.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z
prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

