
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  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) 

 

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

 

...................................................................................................................................................................................................., 

 

PESEL1) ...........................................................,  

oświadczam, że: 

1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 

2) w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałem (-am) innych osób 2). 

 

.....................................................................                                                                                                                                                                                                                                            

(data i podpis osoby uprawnionej) 

 

________________________ 

1) W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 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 RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z 
siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52. 

2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 
74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 

lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być: 

• podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. sądy); 

• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (np.: podmiotom serwisującym aplikacje i systemy informatyczne, w 
których przetwarzane są dane osobowe). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe. 

Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten 

obowiązek z przepisów prawa. 
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 
 

Wypełniając 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) - dostępne na odwrocie – potwierdzam zaznajomienie się 

z powyższą klauzulą informacyjną i akceptuję jej treść. 

Data: Podpis: 

 

mailto:iod@powiatpleszewski.pl

