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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Oświadczenie 

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych    

 

Ja niżej popisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Koło Naukowe Studencka Poradnia 

Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (dalej: Studencka Poradnia Prawna 

WPiA UŚ) moich danych osobowych, w zakresie koniecznym do udzielenia porady prawnej w związku z 

przedstawioną przeze mnie sytuacja faktyczną oraz prawną.  

Przyjmuję do wiadomości, że ponieważ Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ działa jako studenckie 

koło naukowe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to administratorem moich danych osobowych 

będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.  

Oświadczam, że poinformowano mnie, że podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celach udzielenia porady prawnej związanej z przedstawioną przeze mnie sytuacją faktyczną 

oraz prawną oraz prowadzenia ewidencji spraw prowadzonych przez Studencką Poradnię Prawną WPiA 

UŚ. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że pośród podanych przeze mnie danych mogą znaleźć się dane 

wrażliwe ujawniające moje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 

lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane dotyczące mojego 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Akceptuję ich przetwarzanie przez Studencką Poradnię 

Prawną WPiA UŚ wyłącznie w celach wskazanym wyżej.  

Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolne. Jestem świadomy/a, że mam prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę bez podawania przyczyny. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Oświadczam, że przed udzieleniem zgody miałem/am możliwość zapoznania się z informacjami 

dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych (tzw. klauzula informacyjna RODO). 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

 

1. Informacje pozyskiwane podczas udzielania porady prawnej przez Koło Naukowe Studencka 

Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dalej 

jako: Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ) będą przetwarzane 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) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016; dalej jako: RODO). 

2. Dane osobowe są zbierane w ramach prowadzenia bieżącej działalności Koła Naukowego 

Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ i wykorzystywane wyłącznie w celach udzielenia porady 

prawnej oraz prowadzenia ewidencji spraw prowadzonych przez Studencką Poradnię Prawną 

WPiA UŚ. Poprzez bieżącą działalność należy rozumieć proces przyjmowania, procedowania, 

rejestrowania oraz udzielania pomocy prawnej.  

3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-

007 Katowice. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych właściwy jest Inspektor 

Ochrony Danych Uniwersytetu Śląskiego (Adres do korespondencji: ul. Bankowa 12, 40-007 

Katowice; adres e-mail: iod@us.edu.pl).  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadoma i dobrowolna zgoda podmiotu 

danych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO w przypadku danych zwykłych, art. 9 ust. 1 lit. A RODO w 

przypadku danych wrażliwych) 

5. Zgoda na udzielenie porady prawnej jest dobrowolna, a klient/klientka może wycofać wniosek o 

udzielenie porady prawnej w dowolnym momencie, bez ponoszenia konsekwencji, teraz lub w 

przyszłości. Wycofania wniosku o udzielenie porady prawnej można dokonać w formie 

oświadczenia złożonego bezpośrednio wobec administratora danych osobowych lub wobec osoby 

upoważnionej przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych podczas 

odbywania przez tę osobę przewidzianego właściwym harmonogramem dyżuru w siedzibie 

Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ (Bankowa 11B, pokój 49). Osobami upoważnionymi 

przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych są każdocześnie wszystkie 

osoby działające w strukturach Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ. Adres do korespondencji: 

ul. Bankowa 11B, pokój 49, 40-007 Katowice; adres e-mail: spp@us.edu.pl). 

6. W przypadku wycofania wniosku o udzielenie porady prawnej dane osobowe wnioskodawcy 

zostaną usunięte.  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 

sprostowania. Osoba ta może także skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie jej 

danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W celu uzyskania dalszych informacji lub zgłoszenia wątpliwości, klient/klientka Studenckiej 

Poradni Prawnej WPiA UŚ może zgłosić się bezpośredni do administratora danych lub do osoby 

upoważnionej przez administratora do przetwarzania danych osobowych (patrz: pkt. 5).      

 

 

____________________________ 
data, miejscowość, czytelny podpis 
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