
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płocki, z siedzibą w Płocku, przy 

ul. Bielskiej 59, 09-400 Płock. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Elżbietę Kaczmarczyk, z którym można 

skontaktować się poprzez email: e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl, tel. 24 267 67 78 lub osobiście w siedzibie 

Administratora danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e 

RODO - realizacji zadania w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, w tym mediacji. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) prawnicy i inne osoby udzielające nieodpłatnych porad, na podstawie umów zawartych z Powiatem Płockim, 

c) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Starosta Płocki. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji zadania do którego zostały zebrane, przez 

okres wynikający z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach tj. załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych , a także przy uwzględnieniu przepisów sektorowych. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu 

prawo: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy. 

Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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