
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.  2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych, na rzecz których świadczone są

usługi  nieodpłatnej  pomocy prawnej jest: Starosta  Powiatu Gryfickiego  z  siedzibą  przy

ulicy Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 91 384 64 50.

2. W sprawach  dotyczących  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  danych  osobowych  należy

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych e-mail: iod@gryfice.pl, tel. 91 384 64 50.

3. W punkcie nieodpłatnej  pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach dane

osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 8 ust.

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie

obywatelskim oraz edukacji prawnej – zwanej dalej ustawą.

4. Dane osobowe pozyskane są od osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

5. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  dla  realizacji

obowiązków ustawowych w tym również obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów

prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia

sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne. Niepodanie przez Panią/Pana

danych  w  zakresie  wymaganym  przez  administratora  będzie  skutkować  niemożnością

realizacji celu przetwarzania.

8. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,

której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma

charakter dobrowolny. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza

przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  według  obowiązującej  instrukcji

kancelaryjnej.

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również

w formie profilowania.


