............................., dnia ……………………
………………………………….
Imię i nazwisko
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. procesu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO),
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji
notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu oraz Izba Notarialna
we Wrocławiu w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej, wykonująca to zadanie jako
zlecone z zakresu administracji rządowej (art. 71f § 9 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo
o notariacie). Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych: pl. św. Macieja 21/2B,
50-244 Wrocław, adres poczty elektronicznej: rin@wroclaw.notariat.info.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na
aplikację notarialną zgodnie z przepisami Prawa o notariacie i art. 6 ust.1 lit. a RODO.
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia
do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa; poza tymi przypadkami dane nie będą
udostępniane podmiotom trzecim i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji
na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą
we Wrocławiu lub Izbę Notarialną we Wrocławiu narusza przepisy RODO.
7) Na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

………………………………………
(czytelny podpis)

