
Informacja o przetwarzaniu danych: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16,00-202 

Warszawa.  

W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych możliwy 

jest pod adresem: IOD@nra.pl lub droga listowną poprzez wysłanie listu na adres Administratora danych 

osobowych z dopiskiem “Do inspektora ochrony danych”.  

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 / RODO) w następujących celach: 

a. organizacji i przeprowadzenia szkolenia on-line tj. w celu w wykonania umowy, której Pan/Pani jest 

stroną tj. art 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. w celu wydania certyfikatu o wzięciu udziału w szkoleniu tj. w celu w wykonania umowy, której Pan/Pani 

jest stroną tj. art 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c. ochrony praw i roszczeń administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora tj. art 6 

ust. 1 lit f RODO. 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na 

zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych i 

upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy i/lub  do czasu wygaśnięcia roszczeń jednakże nie 

dłużej niż przez okres 3 lat. 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

ograniczenia przetwarzania a także do wyrażenia sprzeciwu..  

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych w sposób  naruszający przepisy RODO.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest niezbędne do wzięcia 

udziału w szkoleniu. 

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.  
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