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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Nieodpłatna pomoc prawna
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Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, z siedzibą 47-100 Strzelce
Opolskie, ul. Jordanowska 2
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
starostwo@powiatstrzelecki.pl , za pośrednictwem ePUAP, osobiście lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Starosta Strzelecki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani
/ Pan skontaktować poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl. lub telefonicznie pod
nr 774401782. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i
mediacji na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945);
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO);
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO).
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów, a także podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w
imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów
dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i
działania archiwów zakładowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- usunięcia danych ( jedynie w przypadku przetwarzania danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- ich sprostowania ( jeżeli są nieprawidłowe)
- ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich
przetwarzanie jest warunkiem realizacji zadań w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora

ZAUTOMATYZOWANE
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PODEJMOWANIE DECYZJI,
profilowane
PROFILOWANIE

