
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym 

do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Minister Sprawiedliwości 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, tel. 22 52 12 888, starostowie 

oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu 

realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, 

a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministra Sprawiedliwości wynikających z innych 

powiązanych przepisów prawa.  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

w związku z art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz 

w związku z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: 

Inspektor    ochrony    danych,   Al.   Ujazdowskie 11,   kod  pocztowy   00-950  Warszawa,  adres 

e-mail: iod@ms.gov.pl., a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych 

i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych 

urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa (art. 7a 

ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej) oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi, obowiązującymi w podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana 

dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

• prawo do usunięcia danych; 

• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z właściwym Administratorem, który 

uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu 

publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich 

i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji.  

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu Pana/Pani danych, w tym profilowaniu.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



 

 

 

Informacje dot. danych osobowych 

w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(tzw. RODO) informujemy, iż: 

 

1) W związku z udzielaniem Pani/Panu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mamy prawo 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, którego siedziba mieści się 

przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork. 

3) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 

tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego 

polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu na podstawie art. 8 

ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej w zw. z art. 6 ust. 1e RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym z udzielaniem nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej 

mediacji oraz w celach sprawozdawczych realizacji zadania publicznego. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie osoby lub podmioty określone 

w przepisach prawa, które regulują cel przetwarzania, a także podmioty, z którymi administrator 

zawarł umowę powierzenia danych osobowych (Kancelarie prawne, organizacje pozarządowe 

wykonujące umowy związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji). 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. 

8) Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, do przenoszenia danych. 

9) Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest 

niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

10) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym koniecznym do uzyskania 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej 

mediacji. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami: 

 

 

 

 

 

 

…………….………..……….…………………..…………………………… 

       data i podpis 

 

 

 


