
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych w ramach pomocy prawnej, edukacji prawnej i 
poradnictwa obywatelskiego

Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta 

Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w 

Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: 

starostwo@pow.dzierzoniow.pl);

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe: 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-

mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 

udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie w ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być:

a) przekazane operatorowi pocztowemu w celu doręczenia przesyłek, 

których będzie Pani/Pan adresatem;

b) udostępnione podmiotom świadczącym:

– usługi prawne w sprawie realizacji Pani/Pana wniosku,

– usługi informatyczne w związku z utrzymaniem systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów, w którym sprawa dotyczy 

realizacji Pani/Pana wniosku będzie prowadzona;

c) udostępnione innym uprawnionym odbiorcom;
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5) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach 

archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania 

Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów;

6) konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości 

udzielenia Pani/Panu porady lub pomocy prawnej;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany;

8) administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych 

osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego;

9) posiada Pani/Pan:

a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - 

w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO.
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