
Deklaracja 

udzielania pomocy prawnej w 2022 roku 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, ze 

zm.) 

 
________________, dn. _________________ 

 
1. (imię i nazwisko Adwokata): 

2. (adres Kancelarii): 

3. (e-mail): 

4. (numer telefonu): 

5. Oświadczam, że znana jest mi aktualna treść ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1255, ze zm.) – m.in. w zakresie obowiązku sprawozdawczego prowadzonego 

przez internetowy system NPP Ministerstwa Sprawiedliwości. 

6. Oświadczam, że nie byłem karany dyscyplinarnie (zaś w przypadku skazania uległo ono 

zatarciu). 

7. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami z tytułu składek samorządowych. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązek szkolenia zawodowego w ostatnim roku 

szkoleniowym i wypełniłem w tym zakresie obowiązek sprawozdawczy.  

9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem 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).  

10. Oświadczam, że jestem / nie jestem (proszę zaznaczyć) mediatorem i jestem wpisany na 

listę ……………………………………………………………………………………………… 

11. Oświadczam, że mogę świadczyć pomoc prawną w zakresie specjalizacji (proszę wskazać 

specjalizację)…………………………………………………………………………………… 

12. Oświadczam, że jestem zainteresowany/a świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej 

zarówno w charakterze adwokata wyznaczonego jak i zastępcy na terenie (można wybrać 

więcej niż 1 miejsce świadczenia pomocy) 

 

 

 

 

 

 

                       …………………………………….. 

                                                                                                                Podpis Adwokata 

l.p. Jednostka terytorialna Zaznacz 

X 

1. Powiat częstochowski  

2. Powiat m. Częstochowa  

3. Powiat myszkowski  

4. Powiat  lubliniecki  

5. Powiat kłobucki  

6.            Powiat oleski  

7.            Powiat pajęczański  

8. Powiat m. Piotrków 

Trybunalski 

 

9.          Powiat piotrkowski  

10. Powiat tomaszowski  

11.       Powiat bełchatowski  

12. Powiat radomszczański  

13. Powiat opoczyński  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowsko-Piotrkowska Izba 

Adwokacka z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, 42-200 Częstochowa, zwana 

dalej Administratorem. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o 

kontakt pod adresem mailowym ora.czestochowa@adwokatura.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyznaczenia 

wykonawców z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 6 ust 1 lit a tj. 

Pani/Pana zgody. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom państwowym i 

samorządowym, członkom Izby Adwokackiej w Częstochowie, podmiotom zapewniającym 

wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych. 

1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

f) przenoszenia danych, 

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku 

profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


