
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 
                                                                        ul. Wrocławska 256 

        63-800 Gostyń  

 
Zgłaszam potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość.  
 
Informuję, że dostępne dla mnie środki porozumiewania się na odległość to: * 
 

 telefon: numer telefonu:……………………………………………………………………………... 

 poczta elektroniczna: adres e mail: . ……………………………………………………………… 
 

 komunikator internetowy …………………………………………………………………………… 
dane kontaktowe ………………………………………………………………………………………. 
 

 inna forma (np. wideorozmowa) 
dane kontaktowe ………………………………………………………………………………………. 
 
*zaznaczyć właściwe 

 
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 2019 r. poz. 294) 

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

IMIĘ: ………………………………………………………………………. 

PESEL1: …………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania 
Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Poczta Kod pocztowy 

 
      

 

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. 



 

Klauzula informacyjna  
dla osób korzystających z pomocy prawnej lub porady obywatelskiej 

 
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 Państwa danych osobowych jest Starosta Gostyński z siedzibą w Gostyniu 
przy ul. Wrocławskiej 256, 63-800 Gostyń. 
 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować 
się z  Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@powiat.gostyn.pl. 
 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 
r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej, którym jest realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej.  
 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

 

5. Odbiorcami danych są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w obszarze obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i obsługi informatycznej 

Administratora.  

 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 

2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej. Odmowa podania danych osobowych, w tym złożenia pisemnego 

oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, skutkować 

będzie brakiem udzielenia pomocy prawnej.  

 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu  

 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym również profilowaniu. 
 

 
 

 

mailto:iod@powiat.gostyn.pl

