Klauzula informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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), zwanym dalej
„RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Mieście Lubawskim jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście
Lubawskim, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych mail: iod@powiat-nowomiejski.pl;
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań
określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.
4. Celem gromadzenia Pana/Pani danych osobowych jest udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest
podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres wskazany w ustawie z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz w przepisach o archiwizowaniu danych, po
tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane:

a) Wojewodzie;
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
c) Najwyższej Izbie Kontroli;
d) Ministrowi Sprawiedliwości;
e) podmiotom przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu, w
szczególności kancelariom radców prawnych/ adwokatów udzielającym pomocy w
zakresie realizacji zadania;
f) upoważnionym pracownikom administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki;
g) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas
do tego przepisy prawa.
8. Każda osoba, ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania;
b) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy
prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. Rozporządzenie 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).

