Klauzula informacyjna nieodpłatna pomoc prawna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zgorzeleckiego, którego siedziba
znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora,
telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w ramach sprawowanej władzy publicznej
powierzonej administratorowi (w celu zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej) oraz na
podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w zakresie danych kontaktowych podawanych podczas
telefonicznego zapisania się na wizytę.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych
osobowych w ramach świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu skorzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres 3 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.

