
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW  

NIEODPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ  

ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy iż: 
 

1. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą przy  

ul. Warmińskiej 7/1, 10- 544 Olsztyn, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Panią Anetę 

Wiloch. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować  się telefonując pod  numer: 

884 938 188 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: fundacja@togatus.pl  

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących 

ochrony Państwa danych osobowych i realizacji praw z tym związanych telefonując pod numer:  

+48 506 358 200 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: malczyk@togatus.pl 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu udzielenia pomocy 

prawnej osobom uprawnionym na podstawie prawa, zgodnie z: 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który oznacza niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze; 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który oznacza niezbędność przetwarzania do realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, który oznacza prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest 

realizacja działań statutowych Fundacji Togatus Pro Bono, w związku z Ustawą z 5 sierpnia 2015 

roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243). 

 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz okazanie osobie uprawnionej 

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego dokumentu stwierdzającego tożsamość jest obowiązkiem wynikającym z przepisów 

i warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy wynikającym z przepisów prawa.  

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celów, o których mowa w punkcie 3., będą przetwarzane 

do celów archiwalnych. 

 

6. Odbiorcy danych osobowych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych innym 

podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez 

Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
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władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych: 

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii 

Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

8. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo: dostępu do wglądu 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych np. nieaktualnych lub 

nieprawdziwych; usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych. 

 

       9.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

             W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów  

             o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu   

             nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie   

             przy ul. Stawki 2 

 

                

 


