KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca pomocy prawnej rozumianej jako udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w Powiecie Cieszyńskim.

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail:
sekretariat@powiat.cieszyn.pl oraz pozostali administratorzy, tj. Minister
Sprawiedliwości i Wojewoda Śląski, wymienieni w art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych
kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz udzielenia pomocy
prawnej, na podstawie art. 4 ust. 2, art. 8 ust. 4 i 5, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą:
a) przetwarzane przez okres roku od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono
nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(w przypadku danych osobowych zebranych do celu rejestracji),
b) przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym
zostały sporządzone zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (w przypadku skorzystania z pomocy prawnej);
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a niepodanie danych osobowych:

a) w przypadku rejestracji wiąże się z brakiem możliwości zarejestrowania Pani/Pana
w punkcie pomocy,
b) w przypadku niezłożenia oświadczenia wiąże się z nieudzieleniem pomocy;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

