
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, tel.: 29 74 359 00, fax: 29 74 359 33 

https://powiat-wyszkowski.pl , e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl 

Zapisy na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu wyszkowskiego 

odbywają się pod numerem telefonu 571 402 765 

Termin wizyty można ustalić samodzielnie poprzez stronę http://winpp.pl/Wyszkow  

 

Klauzula informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna 

 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego 

Al. Róż 2 

07- 200 Wyszków 

tel. 29 74 359 00 

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl  

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych 

ciążących na Starostwie Powiatowym w Wyszkowie tj. ustalenia prawa do korzystania  

z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa  

w ramach kontroli realizacji zadania (np.: Wojewodzie Mazowieckiemu). 

6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), i zgodnie  

z treścią RODO. 

7. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie jest Karolina 

Sybilska, kontakt: karolina.sybilska@odosc.pl. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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