Warszawa, dnia

..............................

.......................................................
Nazwisko i imię

APL-WA- ..........................................
.......................................................
Adres do korespondencji

.......................................................
......................................... ..............
Telefon kontaktowy

.......................................................
E-mail

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
z siedzibą w Warszawie

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego
Na podstawie art. 36 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) w związku z ukończeniem aplikacji radcowskiej, wnoszę
o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego w dniach 26-29 marca 2019 r.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych moich danych
osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej i związanym z tym prawach.

…………………................................

(czytelny podpis składającego wniosek )

Załączniki:
1. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej.
2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

INFORMACJA
o podstawach, celu i zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób
składających wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego w 2019 r.
W związku z tym, że złożyła Pani/złożył Pan wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego w 2019
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 (ogóln e rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy o podstawach, celu i zakresie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administratorami Pani/Pana danych osobowych, działającymi wspólnie jako współadministratorzy
zgodnie z art. 26 RODO, są:
a. Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Ministrze
Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (dalej: Komisja Egzaminacyjna);
b. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, jako podmiot zapewniający obsługę
administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej, zgodnie z art. 36 1 ust. 13
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można się kontaktować z
Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, Radą Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych - kierując
korespondencję na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych (dalej „OIRP”) w Warszawie , ul.
Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa
3. OIRP w Warszawie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e -mail:
iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby OIRP w Warszawie.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z przepro wadzeniem
egzaminu radcowskiego w 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego Dz.U. z 2016 r., poz. 116 t.j.).
5. Udostępnione przez Panią/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane,
tj. w celu przeprowadzenia egzaminu radcowskiego i związaną z tym realizacją procedury naboru na
egzamin radcowski.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego, a w szczególności w ustawie o radcach prawnych i w wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych, w tym także Minister Sprawiedliw ości. Administratorzy nie
przekazują danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
7. Dostęp do Pani/Pana danych mogą posiadać również osoby, za pośrednictwem których realizowane
będą czynności związane z przetwarzaniem danych – podwykonawcy administratorów.
8. Komisja przy rejestracji kandydatów korzysta z systemu teleinformatycznego, dlatego też niektóre dane
osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; dane te nie będą jednak podlegały
profilowaniu.
9. Komisja Egzaminacyjna przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. i przedstawienia jego ostatecznych wyników.
10. Komisja egzaminacyjna, zgodnie z art. 36 6 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, podejmuje uchwałę o
wyniku egzaminu radcowskiego. Odpis uchwały przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi
Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która
z tą chwilą staje się odrębnym administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od każdego z administratorów dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Preze sa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00 -193
Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
1.

