
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 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 osób2).

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

(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 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą w 

Nisku pod adresem  37-400 Nisko, Plac Wolności 2, 

tel. 15 8412 700, e- mail: poczta@powiatnizanski.pl 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest 

pan Andrzej Kołodziej z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu 

15 8412 700 w.128 oraz e-mail: 

akolodziej@powiatnizanski.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 

następującym celu: 

 

Udzielenie pomocy prawnej uprawnionej osobie 

 

Na podstawie: 

 

Art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej 

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 

 

Brak odbiorców danych 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

do czasu usunięcia zgodnie z kategorią archiwalną 

tj.: 

 

dokumentacja archiwalna - nie podlega usunięciu 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania,  

c) prawo do przenoszenia danych,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu,  

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych 

jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a 

ich zakres został określony w ustawie Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz w przepisach 

szczegółowych, konsekwencją niepodania tych 

danych będzie pozostawienie podania bez 

rozpoznania. 

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

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