
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 (Informacje, o których mowa w art. 13 RODO*) 

DANE ADMINISTRATORA 

Administrator Danych Osobowych 

 
Starosta Powiatu Świdwińskiego 
ul. Mieszka I 16 
78-300 Świdwin 
Tel. 943650302 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych 

 
Inspektor Ochrony Danych 
Starostwo Powiatowe w Świdwinie 
ul. Mieszka I 16 
78-300 Świdwin 
mail: abi@powiatswidwinski.pl 
tel. 943650327 

SZCZEGÓŁY PRZETWARZANIA 

Cele przetwarzania danych  
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wykonanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej 
(Art. 6 ust. 1 lit e RODO*) 

  
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)  

Okres, przez który dane będą 
przechowywane 

Dane osobowe przechowywane są przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostały 
sporządzone. 

 
PRAWA I INNE INFORMACJE  

Odbiorcy danych osobowych 

 
Dane przetwarzane są przez podmioty uprawnione przepisem prawa, na podstawie zawartej  
z Administratorem umowy powierzenia.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

⎯ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

⎯ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

⎯ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją ich nie 
podania będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania.  

Przekazywanie danych do państwa 
trzeciego 

 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

Informacja o profilowaniu 
 
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

* RODO - 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzqgy3dk


 


