Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Starosta
Rycki
(adres:
ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki, tel. kontaktowy: tel. 81 865 74 50).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub listownie na podany wyżej adres
administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osób w zakresie uprawnienia do korzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały
zebrane tj. przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało
sporządzone (art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945), lub
też przez okres wskazany w przepisach odrębnych przez czas określony kategorią archiwalną danej
sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z
przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń. Ponadto jeżeli wyrazili Państwo zgodę
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia) – dane osobowe będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji
celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.
z 2021 r., poz. 945) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji praw wynikających
z w/w Ustawy);
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia (przetwarzanie danych
odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą) - podanie danych
osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu,
w zakresie w jakim dane te byłyby wymagane przepisami prawa. o którym mowa w ust. 4. art.
6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty,
którym na podstawie zawartych umów powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu
Administratora, tj. osoby świadczące pomoc prawną (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci
adwokaccy i aplikanci radcowscy, przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego);
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają one decyzjom,
które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
..………………………………………….
(podpis osoby informowanej)

