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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
BAZA DANYCH PRAWNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W INTERESIE PUBLICZNYM

Imię
Nazwisko
Obszar specjalizacji
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu
Media społecznościowe - link
Nazwa kancelarii

Prosimy również o wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych
osobowych (s. 2 i 3).

ClientEarth jest pozarządową organizacją zarejestrowaną według prawa Wielkiej Brytanii.
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Baza danych prawników działających w
interesie publicznym - pisemna zgoda

Consent Form ClientEarth Public Interest
Lawyer Database

Baza danych utworzona w ramach projektu
A2J-EARL1
ma
na
celu
ułatwienie
przekazywania wiedzy i informacji dotyczących
dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Zapewnia ona jednostkom oraz organizacjom
pozarządowym
możliwość
znalezienia
prawnika
posiadającego
doświadczenie
w wybranym państwie członkowskim, w
określonym
obszarze
prawa
ochrony
środowiska lub w zakresie tematyki dostępu do
wymiaru sprawiedliwości.

The A2J-EARL2 project database aims at
facilitating the transfer of knowledge and
information on access to justice. It ensures that
members of the general public or NGOs can
search for lawyers with expertise in relevant
Member State jurisdictions, or in particular areas
of environmental law or access to justice.

Dlatego, baza danych jest narzędziem
dostępnym online za pośrednictwem strony
internetowej projektu „Prawo na rzecz bardziej
zielonej
Europy”
(https://www.clientearth.org/access-justicegreener-europe/),
jak
również
stron
internetowych jego beneficjentów (Fundacji
ClientEarth oraz Justice and Environment).
Dane osobowe prawników (imię, nazwisko,
adres e-mail, link do sieci społecznościowej
oraz dane kancelarii) będą dostępne dla
każdego, zarówno z Unii Europejskiej, jak i
spoza niej.

Therefore, the database is a public tool available
online
via
the
project
website
(https://www.clientearth.org/access-justicegreener-europe/) and its beneficiary members’
websites. The data (name, email address, social
network link and law firm reference) will be
accessible to anyone inside and outside the EU.

Zgodnie z celem projektu, baza danych nie
powinna zostać zamknięta. Tym samym, czas
jej obowiązywania jest nieograniczony.
Jednakże, osoba, której dane dotyczą, może
wystosować
wniosek
do
datarequests@clientearth.org o usunięcie
jej/jego danych w każdym czasie i bez
podawania powodów. Osoba, której dane
dotyczą, jest świadoma istnienia Biura
Komisarza
ds.
Danych
Osobowych,
niezależnego organu powołanego by stać na
straży praw dotyczących informacji oraz
możliwości korzystania z jego strony pod
adresem: https://ico.org.uk/

According to the purpose of the project, the
database is not meant to be withdrawn. Its period
of retention is therefore unrestricted. However,
the
data
subject
can
ask
datarequests@clientearth.org to have his data
removed at any time and without having to give
reasons. The data subject knows the existence of
the Information Commissioner’s Office; the
independent authority set up to uphold
information rights and can access its website
here: https://ico.org.uk/
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A2J-EARL : Access to Justice – Education and Awareness Raising of Legal Professionals on Access to Justice – Dostęp do
wymiaru sprawiedliwości – Edukacja oraz zwiększanie świadomości środowisk prawniczych w zakresie dostępu do wymiaru
sprawiedliwości
2 A2J-EARL : Access to Justice – Education and Awareness Raising of Legal Professionals on Access to Justice

ClientEarth jest pozarządową organizacją zarejestrowaną według prawa Wielkiej Brytanii.
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Osoba, której dane dotyczą jest świadoma
swoich, wynikających z RODO, praw do:
1. Przejrzystego informowania i komunikacji
oraz trybu wykonywania praw,
2. Informacji podawanych w przypadku
zbierania lub pozyskiwania danych i prawo
dostępu do danych osobowych,
3. Sprostowania oraz usunięcia danych,
4. Sprzeciwu oraz prawo by nie podlegać
decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanych przetwarzaniu,
5. Ograniczenia przetwarzania.

The data subject is aware of his or her rights
under the GDPR:
1. Transparency and Modality
2. Information and access to personal data
3. Rectification and erasure
4. Right to object and automated decision making
5. Restriction

W razie pytań, osoba, której dane dotyczą For any question, the data subject can contact
może skontaktować się z Inspektorem Danych ClientEarth
Data
Protection
Officer:
Osobowych
w
ClientEarth: datarequests@clientearth.org
datarequests@clientearth.org.
Ja,…………………………………………………….………….,
niniejszym potwierdzam, że zostałem/zostałam
poinformowana, że moje dane osobowe będę
publicznie dostępne na stronie internetowej
projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej
Europy” oraz na stronach internetowych
beneficjentów projektu oraz:

wyrażam zgodę na udostępnienie
danych osobowych do celów projektu „Prawo
na rzecz bardziej zielonej Europy”

nie wyrażam zgody na udostępnienie
moich danych osobowych.

I, …………………………………………………………..…………,
hereby confirm that I have been informed that my
data will be publicly available on the EARL project
website and the beneficiary websites and I




consent to share my data for the purpose of
the EARL project
do not consent to share my data.

ClientEarth zobowiązuje się do prowadzenia
działalności w zgodności z obowiązującymi
ustawami i regulacjami dotyczącymi ochrony
danych osobowych oraz zgodnie z najwyższymi
standardami
etycznego
postępowania.
Kierownictwo ClientEarth jest w pełni
zaangażowane, by zapewnić ciągłą zgodność z
wymogami RODO.

ClientEarth is committed to conducting its
business in accordance with all applicable Data
Protection laws and regulations and in line with
the highest standards of ethical conduct.
ClientEarth’s leadership is fully committed to
ensuring continued GDPR compliance.

Imię i nazwisko prawnika…….……………………
……………………………………………………………......
Podpis prawnika ………….………………..…………
Data……………………………………………….…………

Name of the lawyer…….……………………………………
…………………………………………………………………………
Signature of the lawyer ………….……………………….
Date…………………………………………………………………

ClientEarth jest pozarządową organizacją zarejestrowaną według prawa Wielkiej Brytanii.

