
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany(-na): ..................................................................................………………………………… 

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

(imię, nazwisko, adres) 

PESEL1: ..................................................………, oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej.  

 
 
 

.......................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

  

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



Przetwarzanie danych osobowych korzystających z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 
 35-064 Rzeszów 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa: e-mail: iod@erzeszow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej 
pomocy prawnej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu 
przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych 

stanowi wymóg ustawowy, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3. 
Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy . 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, z siedzibą 
w Rzeszowie, ul. Rynek 1, danych osobowych zawartych w „Oświadczeniu osoby uprawnionej, 
o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”. 
 

 

 

 

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

(data i podpis osoby uprawnionej) 


