
INFORMACJA DLA RADCÓW PRAWNYCH OIRP W KATOWICACH  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU  

„WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I 

DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa, 40 - 600 Katowice, ul. 

Kościuszki 223 c (dalej: OIRP w Katowicach).  

Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: npp@oirp.katowice.pl lub 

telefonicznie pod numerem: + 48 32 354 00 42 wew.116. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu „Wyznaczania radców prawnych do 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy”, w tym: (a) 

realizacji procedury wyznaczenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP; (b) do wskazania Powiatowi po wyznaczeniu do 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji w punkcie NPP, na 

podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c oraz e DODO w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 i/lub art. 

10 ust. 2 ustawy z dnia z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.) 

zmienionej ustawą o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej oraz niektórych innych ustaw z 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1467), 

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia 

postępowania, w którym dane osobowe zostały zgromadzone, 

4. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

5. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa lub jeżeli 

Twoje dane osobowe są nienależycie chronione, 

6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

Twoich danych osobowych będzie wykluczenie z procedury „Wyznaczania radców 

prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy”. 

7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców: starostom powiatów do których nastąpiło wyznaczenie, obsłudze 

informatycznej OIRP w Katowicach. 

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Twoje dane nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
Sekretarz Rady     Dziekan Rady 
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