
  

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Adwokacka w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-

531) przy ul. Wólczańskiej 199, adres e-mail: ora.lodz@adwokatura.pl, numer telefonu 42 632 78 12, NIP: 

7251053730, REGON: 007015246. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z 

którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.lodz@lodz.adwokatura.pl 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

Dane będą przetwarzane w celu: 

1. wykonywania ustawowych zadań organów Izby Adwokackiej, w tym organizacji szkolenia, 

które ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata i samodzielnego świadczenia 

pomocy prawnej, prowadzenia listy aplikantów adwokackich, sprawowania nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata – stosowanych odpowiednio do 

aplikantów adwokackich, współdziałania z sądami i prokuraturami w zapewnieniu aplikantom 

adwokackim możliwości odbycia praktyki zawodowej - przez czas odbywania aplikacji adwokackiej, 

a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków 

Administratora wynikających z ustawy – Prawo o adwokaturze oraz realizacji innych obowiązków 

prawnych nałożonych na Administratora, 

2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas 

niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej 

jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wpisu na listę 

aplikantów adwokackich. 

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 

1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO).  

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na zapewnieniu rozliczeń składek rocznych, opłat za aplikację adwokacką oraz 

organizacji działań integracyjnych, a także związany z działaniami Administratora związanymi z organizacją 

szkoleń, budowaniem wizerunku Adwokatury, wspieraniem procesu doskonalenia zawodowego członków 

samorządu adwokackiego.   

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Naczelna Rada Adwokacka, Minister 

Sprawiedliwości,  sądy, prokuratury, członkowie samorządu adwokackiego, kontrahenci świadczący usługi 

na rzecz Izby. 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, 

czyli do państw trzecich  

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 

prawnie uzasadnionych interesów. 

 

  Zapoznałam/em się z treścią     

            

       

 ………………………………………………………….. 

 (data i czytelny podpis)  


