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Wzór 

Police, dnia …… ………………………… 2020 r. 

Starosta Policki 

Starostwo Powiatowe w Policach 

72-010 Police, ul. Tanowska 8 

 

Proszę o udzielenie mi nieodpłatnej pomocy prawnej* / nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego* za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Pomoc, o której mowa powyżej, winna być udzielona za pośrednictwem: 

1) telefonu z przypisanym do niego numerem ………………………………………...……** 
   (nr telefonu) 

 

2) korespondencji elektronicznej na adres e-mail ………………………………………..…** 
   (adres e-mail) 

 

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 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 

 

Ja, niżej podpisana(ny),  

…………………………………………………………….…………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………….…………………………………… 
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

numer PESEL*** ……….………………………………., oświadczam, że: 

1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej* /odpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego*; 

2) w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałam(em) innych osób**** 

 

 

………………………………………………………… 
                                                                                  (data i czytelny podpis osoby uprawnionej)  

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

** proszę dokonać wyboru jednego ze środków porozumiewania się na odległość  

*** w przypadku braku numeru PESEL proszę podać numer paszportu lub innego dokumentu 

       stwierdzającego tożsamość 

**** dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą;  

         w innym przypadku tą część oświadczenia należy skreślić 
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana(ny) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w związku z zasadami dotyczącymi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej* / 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*, o których mowa w ustawie z dnia  

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

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).  

 

 

……………………………………… 
                            (data i czytelny podpis  

        osoby składającej oświadczenie) 

    

* niewłaściwe skreślić  

 

 

Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych  

osoby składającej oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), 

zwanego dalej RODO, informuje się, że: 

1) administratorem danych osobowych osoby składającej oświadczenie jest Starostwo 

Powiatowe w Policach z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8, 

reprezentowane przez Starostę Polickiego; 

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Policach jest pan Andrzej 

Podlecki, nr tel. 91 43 28 102, adres e-mail: iod@policki.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO oraz  

w związku z art. 4 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.); 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub 

świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego w danym punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej i/lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających  

na terenie Powiatu Polickiego oraz pracownicy administratora; 

5) dane osobowe przechowywane będą przez trzy lata od końca roku kalendarzowego,  

w którym ww. oświadczenie zostało złożone; 

6) osoba składająca oświadczenie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania;   

7) osoba składająca oświadczenie ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody  

na przetwarzanie jej danych osobowych; 

8) osoba składająca oświadczenie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

9) podanie danych osobowych przez osobę składającą oświadczenie jest wymogiem 

ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie  

od udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 
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