
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467; z 2019 r. poz. 294; z 2020 r. poz. 875) 

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)………………...……………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………. , 

PESEL4) ………………………………………………… oświadczam, że nie jestem w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 

☐ *oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego 

roku nie zatrudniałem(-am) innych osób. 

……………………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby uprawnionej) 

________________________ 

4) W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość. 

*zaznaczyć krzyżykiem w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą 

  



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy 

ul. H. Sienkiewicza 3, które jest reprezentowane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych  osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym do obsługi 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej są: 

Minister Sprawiedliwości, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających 

z ustawy. Dane są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono 

realizację zadań wynikających z ustawy, z wyjątkiem danych osobowych osób zgłaszających się na wizytę, 

które przetwarzane są przez okres roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielono 

nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - podstawą prawną przetwarzania 

danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających 

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

obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostało powierzone na zlecenie Administratora podmiotom 

przetwarzającym: osobom fizycznym (adwokaci i radcowie prawni), kancelariom prawnym oraz 

organizacjom pozarządowym, świadczącym usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także innym podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat (za wyjątkiem danych osobowych 

o których mowa w pkt. 3) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest 

obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

12. 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: tel. 22 531 03 00. 

Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą 

………………………………………….. 
(data, podpis) 


