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

………………………………………………………….
nr wpisu

ZGODA NA KANDYDOWANIE
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na
………………………………………………………………………………………………………………………..
organ/funkcja

w wyborach, które zostaną przeprowadzone podczas Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Zielonej Górze w dniu 12 września 2020 r.
…………………………….
podpis

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ZGŁOSZENIU
Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o zgłoszeniu mojej kandydatury na:
………………………………………………………………………………………………………………………..
organ/funkcja

w wyborach, które zostaną przeprowadzone podczas Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Zielonej Górze w dniu 12 września 2020 r., w szczególności przez opublikowanie mojego
imienia/imion, nazwiska

i

numeru

wpisu

na

stronie

internetowej

OIRP w Zielonej Górze:

www.zielonagora.oirp.pl w zakładce Wybory samorządowe 2020.
……………………………..
podpis

Klauzula informacyjna (RODO) na odwrocie.

W związku ze złożeniem przez Panią/Pana zgłoszenia kandydata na delegata / zgody na kandydowania
na delegata w 2020 r., na podstawie art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informuję
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
1. Przetwarzanie Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, tj. przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2020 r. i będzie się odbywało
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań Komisji Wyborczej, określonych w ustawie
z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.755) oraz Uchwały
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;
2. Administratorem danych osobowych jest Komisja Wyborcza z siedzibą w Zielonej Górze
przy ul. ks. Piotra Skargi 10, powołana 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 - § 2 tej uchwały;
3. Współadministratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze,
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra, posiadająca numer REGON 001076100 oraz numer
NIP 9730449438., jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności Komisji
Wyborczej, zgodnie z art. 50 ustawy o radcach prawnych. Współadministrator danych osobowych
powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Rafał Wielgus, z którym można się kontaktować
poprzez nr tel. 68 411 40 00, email. iod@bhpex.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
wymienionych w pkt. 1. Komisja Wyborcza przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny
do przeprowadzenia wyborów w 2020 r. i przedstawienia ich ostatecznych wyników. Po zakończeniu
wyborów następuje przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem Radzie Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 65-416 Zielona Góra, która
z tą chwilą stanie się administratorem danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i organom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa; poza tymi przypadkami dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pani/Pana zgodę na
przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale
przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może
nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania danych,
 usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

w

przypadkach

określonych

w art. 17 RODO,

 ograniczenia przetwarzania danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 przenoszenia danych.
8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu realizacji wyborów,
podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania realizacja wyborów nie
będzie niemożliwa.
10. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Zielonej Górze niektóre dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe
udostępnione w toku postępowania odwoławczego w sprawie odmowy rejestracji kandydata nie będą
podlegały profilowaniu;

