Oświadczenia - VIII Piknik Radców Prawnych i Aplikantów
W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (dalej „OIRP”) z
siedzibą w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów, moich danych osobowych zawartych w
karcie zgłoszenia a VIII Piknik Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w celu dokonania zgłoszenia
i rezerwacji miejsc.
Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie
zgody przed jej cofnięcie.

………………………………………..

………………………………………..

Data

Podpis wnioskującego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas wyjazdu
VIII Pikniku Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w postaci zdjęć, filmów i nagrań na
jego rozpowszechnianie – przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów.
Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechnia jak: udostępnianie wizerunku
na stronie internetowej www.oirp.pl, w social mediach administrowanych przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie, zamieszczanie wizerunku w materiałach promocyjnych
i informacyjnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie – w celu promocji,
informowania i przestawienia relacji z VIII Pikniku Radców Prawnych i Aplikantów Radowskich.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie
rozpowszechniania wizerunku.

………………………………………..
Data

………………………………………..
Podpis wnioskującego

Informacja o przetwarzaniu danych
Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP”) z siedzibą w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów, jako administrator danych osobowych, informuje
Panią/Pana, iż:














Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia na VIII Piknik
Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich i ubezpieczenia uczestników. Niepodanie
danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest
równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia w tym samym niemożnością
wzięcia udziału w VIII Pikniku Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez OIRP podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
Dane osobowe niezbędne do udokumentowania prawidłowego wydatkowania
środków samorządu oraz możliwości dochodzenia roszczeń będą przechowywane
przez okres 6 lat od daty VIII Pikniku radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich;
Pani/Pana dane osobowe w postawi wizerunku zawartego na zdjęciach z VIII Pikniku
Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich mogą zostać upublicznione
nieograniczonemu kręgowi odbiorów poprzez publikację w serwisie Facebook.
Dani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania
zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych jednak, nie będzie
obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych
przed jej wycofaniem;
Z administratorem danych można się kontaktować telefonicznie (17) 860 21 08,
e-mailowo biuro@oirp.rzeszow.pl, lub kierując korespondencję na adres siedziby;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

