
KLAUZULA INFORMACYJNA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, tel.: 58/323 63 14, fax: 58/302 01 34, 

e-mail: prezydent@gdansk.gda.pl; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gdansk.gda.pl lub 

telefonicznie pod numerem telefonu 58/323 60 00, 58/323 60 68; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych ustawą 

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

obywatelskim oraz edukacji prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być Wojewoda Pomorski, Minister 

Sprawiedliwości, mediatorzy - w przypadku, o którym mowa w przepisach art. 4a 

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

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tłumacze języka migowego -  

w przypadku, o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej, osoby fizyczne (prawnicy) oraz organizacje pozarządowe świadczące 

pomoc i poradnictwo w punktach pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, 

którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację 

zadań, 

b) przez okres 1 roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielono 

nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 

dotyczy osób zgłaszających się na wizytę; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 

oraz prawo do ograniczenia przetwarzania; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, nie ma 

obowiązku podania swoich danych, w przypadku odmowy podania danych osobowych 

nieodpłatna pomoc prawna nie będzie mogła być udzielona zgodnie z przepisem art. 4 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania w systemach informatycznych. 


