
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych             

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@powiatmlawski.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; 

2. realizacji zadań i obowiązków związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej udzielonej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej.  

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu tj. podmioty 

świadczące usługi nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa  

 

Pani/Pana dane jako beneficjenta pomocy de minimis zostaną przekazane Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w celu udostępnione ich  na stronie internetowej.  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia/celu 

lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych 

starostwa, w tym zgodnie terminami przechowywania dokumentacji określonymi w instrukcji kancelaryjnej 

dla organów powiatu i starostw powiatowych, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r.                        

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                             

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

 

W każdej chwili, Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczna                         

z brakiem możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy.  

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

zapoznałam/zapoznałem się 
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