
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających 

z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Zielonogórski, z siedzibą 

w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra. 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod@powiat-zielonogorski.pl 

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

a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.); 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją 

archiwalną oraz w oparciu o  uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany(na) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. 
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