Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO) informuję, że:
I.
Dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Adwokacka w Katowicach z siedzibą
przy ul. Gliwickiej 17, 40 – 079 Katowice.
Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej na adres: siedziby, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@adwokatura.katowice.pl lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 32 259 82 50, 32 259 66 77.
II.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) realizacji ustawowego obowiązku wpisu na listę adwokatów i aplikantów
adwokackich, adwokatów nie wykonujących zawodu oraz prawników
zagranicznych, nałożonego na Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
b) prowadzenia listy adwokatów i aplikantów adwokackich, adwokatów nie
wykonujących zawodu oraz prawników zagranicznych, w tym w zakresie
informacji o otwarciu lub zaprzestaniu prowadzenia fili lub oddziału Kancelarii
Adwokackiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) realizacji ustawowego obowiązku udostępnienia na stronie internetowej
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach informacji o adwokatach,
adwokatach nie wykonujących zawodu i aplikantach wpisanych na listy
adwokatów i aplikantów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) umożliwienia udostępnienia adwokatom i aplikantom adwokackim na stronie
internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach danych innych niż
wymagane przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) przekazania informacji o preferowanych przez siebie dziedzinach prawa w celu
umieszczenia tej informacji w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów
Adwokackich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) rozpatrywania skarg i wniosków, prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu
adwokata (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
g) wydawania legitymacji służbowych dla adwokatów lub aplikantów adwokackich
(art.. 6 ust. 1 lit. c RODO);
h) doskonalenia zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
i) nadzoru nad wykonywaniem przez adwokata obowiązków patrona aplikanta
adwokackiego oraz weryfikacja przebiegu aplikacji adwokackiej (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
j) przesyłania newslettera Izby Adwokackiej w Katowicach zawierającego
informacje o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Izbę Adwokacką w
Katowicach, inne Izby Adwokackie w Polsce, Naczelną Radę Adwokacką,

Uniwersytety i inne instytucje, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) wykonywania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1
lit. c RODO).
III.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
Naczelna Rada Adwokacka,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
podmioty zapewniające obsługę informatyczną Administratora,
ubezpieczyciel w zakresie niezbędnym do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej adwokatów,
sądy powszechne i sądy administracyjne,
inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na
podstawie stosownej umowy.

IV.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres
wynikający z przepisów prawa stanowiących podstawę przetwarzania, natomiast
dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, a przetwarzane w celu
przesyłania newslettera - przez okres subskrypcji newslettera.

V.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także
prawo przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody,
przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

VI.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z RODO.

VII.

Obowiązek i dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 49 i 71d ustawy
prawo o adwokaturze, a w przypadku prawników zagranicznych danych wskazanych

w art. 4 i 5 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązkowe. Brak podania tych danych uniemożliwi
wpis na listę adwokatów, adwokatów nie wykonujących zawodu, aplikantów
adwokackich lub prawników zagranicznych. Podanie innych danych osobowych jest
dobrowolne.
VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

