…………………………., dnia ……………………… 2020 r.
Zgłaszający:
…………………………………………………………..
imię/imiona i nazwisko

…………………………………………………………..
nr wpisu na listę radców prawnych

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA
NA ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH
W ZIELONEJ GÓRZE
Niniejszym zgłaszam radcę prawnego :

…………………………………………………………………………………………………………………………
imię/imiona i nazwisko oraz nr wpisu na listę radców prawnych

jako kandydata w wyborach na delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Zielonej Górze w XI kadencji dokonywanych podczas zebrania rejonowego radców prawnych:
1) dla Rejonu I w dniu 17 lipca 2020 r., ***
2) dla Rejonu II w dniu 14 lipca 2020 r., ***
…………………………………………
podpis

*** niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1) Zgoda kandydata na kandydowanie na delegata na Zgromadzenie OIRP w Zielonej Górze.
2) Klauzula informacyjna – wybory na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Zielonej Górze (kandydaci, osoby zgłaszające).

…………………………., dnia ……………………… 2020 r.
Kandydat:
………………………………………………………….
imię/imiona i nazwisko

………………………………………………………….
nr wpisu na listę radców prawnych

ZGODA KANDYDATA NA KANDYDOWANIE
NA ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH
W ZIELONEJ GÓRZE
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Zielonej Górze w XI kadencji dokonywanych podczas zebrania rejonowego
radców prawnych:
1) dla Rejonu I w dniu 17 lipca 2020 r.,***
2) dla Rejonu II w dniu 14 lipca 2020 r., ***
Zgodnie z § 24 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców
prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwołania, a także podejmowania uchwał przez
organy samorządu (tekst jednolity: Uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców
Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad
przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów
oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu) lista zgłoszonych
kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Zielonej Górze: www.zielonagora.oirp.pl w zakładce Wybory samorządowe 2020.
…………………………………………
podpis

*** niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna –
wybory na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze
(kandydaci, osoby zgłaszające)
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO niniejszym przekazujemy informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
i przeprowadzeniem wyborów na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej
Górze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 65 - 416 Zielona Góra, numer REGON 001076100,
numer NIP 9730449438, w dalszej treści zwana „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Rafała Wiegus, z którym można
skontaktować się telefonicznie: 68 411 40 00, za pośrednictwem poczty adresu e-mail iod@bhpex.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi w związku z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów na funkcje i do organów
samorządu – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO w związku z ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. 2020, poz. 755), uchwałą Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 06 listopada
2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby
członków tych organów oraz trybu ich odwołania, a także podejmowania uchwał przez organy
samorządu, uchwałą Nr 884/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów organów
i na funkcje XI kadencji;
b) art. 6 ust. 1lit. e) RODO.
2) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ustaleniu,
dochodzeniu i obrony przed roszczeniami - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie
uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
5. Źródło pochodzenia danych osobowych:
Administrator otrzymuje dane osobowe od osoby uprawnionej do zgłoszenia kandydata na delegata na
Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz bezpośrednio od kandydata na
delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.
6. Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, podmiotom, którym
Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy
uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie właściwych przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych
jednostek organizacyjnych samorządu radców prawnych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są
Krajowa Izba Radców Prawnych, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowania przez okręgową komisję wyborczą na stronie
internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Wyniki wyborów udostępniane są
publicznie.
7. Przekazywanie danych osobowych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich:
Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany / profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania,a także, w zakresie wynikającym z art. 17 – 18 RODO: prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit e) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Administrator przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe chyba, że będzie w stanie wykazać, iż w stosunku do Pani/Pana
danych osobowych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia
kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP w Zielonej Górze. Brak podania danych osobowych
skutkować będzie odmową przyjęcia zgłoszenia.
11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

