
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związkuz udzielaniem nieodpłatanej  pomocy prawnej

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  –  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  „RODO” Dz.
Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:

1.  Administratorami  danych  osobowych  przetwarzanych  w  centralnym  systemie
teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej są:  Minister Sprawiedliwości, Starosta Suski oraz
Wojewoda Małopolski,  w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy z dnia
5  sierpnia  2015  r.  o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnym  poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej.

2.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  poprzez  e-mail:
bip@powiatsuski.pl lub  pisemnie  na  adres  Starostwo Powiatowe  w Suchej  Beskidzkiej,
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.  

3. Będziemy przetwarzać Pani/a dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarznie
jest niebędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz  art.
6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi). 

4.  Celem przetwarzania  Pani/a  danych  osobowych  jest  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy
prawnej  na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

4)  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  fizyczne  (prawnicy),  kancelarie
prawne oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi pomocy prawnej. 

5)  Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończono realizację zadań wynikających z ustawy, z wyjątkiem danych osobowych osób
zgłaszających się na wizytę, które przetwarzane są przez okres roku od zakończenia roku
kalendarzowego,  w  którym  udzielono  nieodpłatnej  porady  prawnej  lub  nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

6) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do
podania  danych  określonych  w  formularzu,  a  konsekwencją  niepodania  danych  będzie
nieudzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

7. Na zasadach określonych w RODO  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decycji, w tym profilowaniu.

9.  )  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/a  danych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej.

10.)  W  przypadku  uznania,  że  podczas  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych
Administrator  naruszył  przepisy  RODO,  mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  skargi  do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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