
 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE 
 

42-200 Częstochowa, ul. Jana Kilińskiego 111 a, tel. (34) 360-60-12  
e-mail: ora.czestochowa@adwokatura.pl 

 
 

Częstochowa, dn. 28  października 2019 r. 
 

Szanowne Koleżanki 
Szanowni Koledzy 
Adwokaci, Aplikanci Adwokaccy  

 

Szanowni Państwo, 

 
Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie 

wyjazdowe połączone z imprezą integracyjną, które odbędzie się na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej w Hotelu Ostaniec, 42-425 Kroczyce, Podlesice 82 w dniu 13 grudnia 2019 r. 
   
 Szkolenie zawodowe: „Postępowanie cywilne po nowelizacji z 4.07.2019 r. – podsumowanie 
zmian” poprowadzi adw. dr. A. Olaś.  

Szkolenie zaliczane jest do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów                        
– uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. – obejmuje 6 punktów szkoleniowych. 

 
Wyjazd ma również charakter integracyjny – po szkoleniu zapraszamy Państwa                      

na uroczystą kolację z DJ-em. Istnieje również możliwość skorzystania z szeregu atrakcji 
oferowanych przez Hotel Ostaniec.  

W cenie szkolenia zapewniamy również zakwaterowanie z 13/14 grudnia 2019 r.                  
(wraz ze śniadaniem) w pokojach dwuosobowych.  

 
            W celu zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie 
formularza rejestracyjnego, jego podpisanie oraz przesłanie wersji zeskanowanej wraz                       
z dowodem wpłaty za udział w szkoleniu do dnia 14 listopada 2019 r. na adres e-mail: 
ora.czestochowa@adwokatura.home.pl  
 
Opłata za udział w przedmiotowym szkoleniu wyjazdowym oraz imprezie integracyjnej wraz z 
noclegiem wynosi: 
- 150,- zł (sto pięćdziesiąt złotych) – dla Członków Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby 
Adwokackiej 
- 300,- zł (trzysta złotych) – dla osób spoza Izby.  
 
Potwierdzeniem udziału w Szkoleniu jest zaksięgowanie opłaty za uczestnictwo                        
do dnia 14 listopada 2019 r. na koncie ORA.  Prosimy o dokonanie przelewu na następujący 
rachunek:           

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 
PKO BP nr: 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194 

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: 
„SZKOLENIE OSTANIEC, imię i nazwisko” 

 
Uprzejmie wskazujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.  

 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, 

                                                                                             
                                                                      Adw. Piotr Fik 



 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE 
 

42-200 Częstochowa, ul. Jana Kilińskiego 111 a, tel. (34) 360-60-12  
e-mail: ora.czestochowa@adwokatura.pl 

 
 

 
________________, dn. _________________ 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
SZKOLENIE WYJAZDOWE 13.12.2019 r. – HOTEL OSTANIEC 

 
 

1. (imię i nazwisko): 

2. (adres): 

3. (e-mail): 

4. (numer telefonu): 

5. Prosimy o ewentualne wskazanie Imienia i nazwiska osoby, z którą chciałaby/-by Pani/Pan 

zostać zakwaterowana/-y:…………………………………………………………………….. 
 

 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji, uczestnictwa, organizacji 
i przeprowadzenia wyjazdowego szkolenia zawodowego w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w miejscowości 
Podlesice oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
……………………………..……………………………..  

data i miejscowość podpis  
 
 
Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że Administratorem moich danych osobowych Okręgowa Rada 
Adwokacka w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, 42-200 Częstochowa. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z 
treścią klauzuli informacyjnej dołączonej do wzoru formularza zgłoszeniowego.  

 
…………………… ………………………  

data i miejscowość podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE 
 

42-200 Częstochowa, ul. Jana Kilińskiego 111 a, tel. (34) 360-60-12  
e-mail: ora.czestochowa@adwokatura.pl 

 
 

 
 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE 
PRZETWARZANE SĄ PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ W CZĘSTOCHOWIE 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie (dalej: 
ORA), ul. Kilińskiego 111a, 42-200 Częstochowa. 
 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez ORA jest umowa o 
świadczenie usług związanych z rejestracją, uczestnictwem, organizacją i przeprowadzeniem 
wyjazdowego szkolenia zawodowego w dniach 13-14 grudnia 2019 r.  Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ORA. W przypadku, 
gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ORA informuje, że zgoda może zostać́ w każdym 
momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność́ przetwarzania, które miało miejsce 
przed cofnięciem zgody.  
 
3. Celem, dla których ORA przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z 
działalnością ORA oraz organizacją i przeprowadzeniem wyjazdowego szkolenia zawodowego w 
dniach 13-14 grudnia 2019 r.  Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych 
interesów przez ORA. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ORA jest:  
 
a) dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ORA szkodą wyrządzoną przez 
osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej 
lub sądowej;  
 
b) udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych;  
 
c) zapewnienie najwyższej jakości umów,  
 
4. ORA przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:  
a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT ORA oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,  
b) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,  
c) Hotelowi OSTANIEC,  
d) właściwym organom kontrolnym.  
  
5. Dane osobowe:  
a) pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez ORA przez okres przedawnienia 
roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w 
zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,  
b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ORA są przetwarzane przez 
okres wymagany przepisami prawa,  
c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do 
zrealizowania celu.  
  
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ORA ma prawo dostępu do własnych danych 
osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest 
w siedzibie ORA.  
 
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ORA ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 
8. ORA nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie 
dokonuje profilowania.  


