Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO".
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta
ADMINISTRATOR
Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą w Starostwie
Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300 Piotrków
Trybunalski, e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl; tel.:
Sekretariat tel.: 44 732 88 00, 44 732 88 01, fax 44 732 88 03
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
z którym może się Państwa skontaktować poprzez email:
s.tokarska@powiat-piotrkowsko.pl, pisemnie na adres
siedziby administratora lub , tel. (44) 732– 88–09, kom. 781–
555–147. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe na podstawie art.
CELE PRZETWARZANIA
6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku przetwarzaniem danych na
I PODSTAWA PRAWNA
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232).
Administratorami danych osobowych przetwarzanych
w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej są: Minister Sprawiedliwości,
starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych
zadań wynikających z ustawy. Dane są 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.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej –
podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność
wypełnienia
obowiązków
prawnych
ciążących
na
administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało
powierzone na zlecenie Administratora podmiotom
przetwarzającym:
osobom
fizycznym
(adwokaci
i radcowie prawni), kancelariom prawnym oraz organizacjom
pozarządowym, świadczącym usługi nieodpłatnej pomocy
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prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
trzech lat (za wyjątkiem danych osobowych o których mowa
w tabeli cel przetwarzania i podstawa prawna) zgodnie
z Instrukcją kancelaryjną stanowiąca załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działań archiwów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie
wymaganym przepisami prawa. Brak podania wskazanych
danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez
rozpoznania.
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Dane osobowe nie będą podlegają profilowaniu ani
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

