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e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Na podstawie 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku reprezentowane przez
Starostę Lipskiego, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy:
starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo
Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub
uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych
prawem zadań realizowanych w interesie publicznym w zakresie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO
w związku z:
 ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania wskazanego w punkcie 3 tj. zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przez okres trzech
lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone. Dokumenty zawierające dane
osobowe są archiwizowane na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15
RODO,
 prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.
10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej.

