
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających
z nieodpłatnej pomocy prawnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  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 (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  zawartych  w  oświadczeniu,  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.
poz. 945) jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres
e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z
2021. poz. 945) a także w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1
lit. e RODO). 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących
uprawnień,  należy  skontaktować  się  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w
Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl . 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dziesięciu lat od dnia
podpisania oświadczenia (kat. BE10). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,  przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania
danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Informujemy,  iż  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  żadnym
odbiorcom  danych.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane 


