OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany (-na), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach oraz w złożonych oświadczeniach w celach związanych z
realizacją zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które to zadanie
wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych, wskazanych w zdaniu
poprzedzającym pozostaje Starosta, właściwy z uwagi na miejsce lokalizacji punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej, w którym skorzystałam (-łem) z pomocy prawnej. Dane będą przechowywane przez
okres 3 lat po upływie, którego zostaną zniszczone. Rozumiem, że w związku z przetwarzaniem moich
danych osobowych przysługują mi następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub
ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
Podstawą przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a i e 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 (RODO).
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