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FORMULARZ APLIKACYJNY 
Szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie przepisów 

dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania 

terroryzmu (CTF).

 

gdzie: online 

kiedy: 28 czerwca 2021  
 

termin na złożenie 
aplikacji: 

1 czerwca 2021  

koszty: szkolenie wolne od opłat 

organizatorzy:  Europejska Fundacja Prawników ELF oraz Rada Adwokatur i 
Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w ramach projektu 
przyznanego przez Komisję Europejską 

 
Zanim zdecydujesz się wysłać formularz aplikacyjny sprawdź czy: 

 

● znasz język angielski na poziomie umożliwiającym aktywny udział w szkoleniu; 

● prowadzisz praktykę w polskim porządku prawnym; 

● wyrażasz gotowość prowadzenia dalszych szkoleń w tematyce AML-CTF na 

lokalnym poziomie; 

 

⤷  Prześlij formularz aplikacyjny do dnia 1 czerwca 2021 r. (do 23:59) na adres: info@nra.pl 

 

  

FORMULARZ APLIKACYJNY 

1. DANE OSOBOWE: 

Imię i nazwisko:  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Izba Adwokacka w:  

Status zawodowy 
(zaznacz „X”) 

Adwokat/ka 
 

…………………… 
 

Aplikant/ka adwokacki/ka 
 

……………………………. 
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2. WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW / WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW: 

Data wpisu  

Nazwa Okręgowej Rady Adwokackiej  

Forma prowadzenia działalności 
(zaznacz „x”) 

Kancelaria 
indywidulana 
 
 

Korporacja 

 

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ORAZ ZWIĄZANE Z AML-CTF: 

Miejsce wykonywania zawodu:  

Strona internetowa:  

 

PROSIMY O ODESŁANIE APLIKACJI Z PONIŻSZYMI DOBROWOLNYMI ZGODAMI 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu 

przez Naczelną Radę Adwokacką, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, w celu podjęcia 

niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Mam prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę pisząc na adres e-mail iod@nra.pl   
 

2. Oświadczam, że zezwalam Naczelnej Radzie Adwokackiej, ul. Świętojerska 16, 00-202 

Warszawa, na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, niekiedy zestawionego z moim 

imieniem i nazwiskiem, utrwalonego w formie fotografii wykonywanych podczas spotkań w ramach 

szkolenia w celach: 
⬜ informacyjnych, w  szczególności publikacji informacji na temat szkolenia i udziału w 

projekcie 

⬜ marketingowych promocji wizerunku Naczelnej Rady Adwokackiej i szkolenia 

 

na stronie internetowej http://www.adwokatura.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook.  

Niniejsze zezwolenie jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie 

oraz zostało wyrażone w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

Dla potrzeb rozpowszechnienia informacji o szkoleniu mój wizerunek może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 

wizerunkami innych osób, może  być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

mailto:iod@nra.pl
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Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej moją osobę w postaci zarówno całej sylwetki, jak i 

portretu osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. 

Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej  lub naruszać w inny 

sposób moich dóbr osobistych. 

 

 

  .………………………. 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych. 

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Naczelna Rada Adwokacka, 

ul. Świętojerska 16,00-202 Warszawa (dalej jako „Administrator”).  

2. 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”.  

3. Informujemy, że podane przez Uczestnika 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) zgłoszenia i udziału w szkoleniu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania 

terroryzmu (AML/CTF) oraz możliwości uzyskania punktów szkoleniowych. Podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu udziału 

w szkoleniach zawodowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez adwokatów i aplikantów 

adwokackich; 

b) prowadzenia komunikacji związanej ze zgłoszeniem i udziałem w szkoleniu. Podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości sprawnej 

komunikacji z uczestnikiem szkolenia; 

c) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora polegający na możliwości obrony swoich praw.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zgłoszenia i udziału w szkoleniu lub 

do momentu ustania prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędnym do dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami.  

5. Dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia szkolenia mogą zostać udostępnione do 

następujących podmiotów:  

a) Europejskiej Fundacji Prawników (ELF) z siedzibą w Hadze, Holandia – pełna nazwa Fundacji: 

Stichting European Lawyers Foundation (ELF), Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag, 

Netherlands, jako koordynatora i organizatora programu szkoleń dla prawników w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CTF) zgodnie z informacją na 

stronie projektu. 
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b) Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z siedzibą w Brukseli, Belgia: Rue 

Joseph II, 40/8 – 1000 Bruxelles, jako koordynatora i organizatora programu szkoleń dla prawników 

w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CTF).  

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych jest realizowane w sposób naruszający przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć 

udziału w szkoleniu AML/CTF. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych dotyczącą szkolenia 

internetowego dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

(AML/CTF) realizowanego w formie webinarium w dniu 28.06.2021 r. oraz akceptuję jej postanowienia bez 

zastrzeżeń. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Zapoznałam/em się i akceptuję 

 


