
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających  

z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

w Powiecie Leżajskim 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej ,,RODO” (Dz. Urz. UE 

L 119 z dnia 04 maja 2016 r. poz. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23 maja 2018 r. poz. 2), 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)  

jest Starosta Leżajski z siedzibą w Leżajsku przy ul. M. Kopernika 8, tel.: 17 240 45 00, adres  

e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl . 

2. W Starostwie Powiatowym w Leżajsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt 

możliwy jest pod nr tel. 17 240 45 83, adres e-mail: iod@powiat.lezajsk.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) rejestracji zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, 

b) niezbędnego wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą radcowie prawni, adwokaci oraz organizacja 

pozarządowa świadcząca usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, a także Podkarpacki Urząd 

Wojewódzki w Rzeszowie w ramach prowadzonych czynności kontrolnych u Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą:  

a) usuwane następnego dnia po wizycie w punkcie pomocy prawnej (dot. danych osobowych 

zebranych do celu rejestracji), 

b) przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, zgodnie z art. 4 ust. 5 

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

obywatelskim oraz edukacji prawnej, 

c) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego − Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym natomiast 

konsekwencją niepodania danych osobowych:  

a) w przypadku rejestracji wiąże się z odmową zarejestrowania w punkcie nieodpłatnej pomocy 

prawnej,  

b) w przypadku niezłożenia oświadczenia wiąże się z odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 
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