
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a 
70-453 Szczecin. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@usz.edu.pl . 
 
 
Pozyskaliśmy Pan/i dane osobowe w wyniku zgłoszenia do Kliniki Prawa WPiA US. Państwa dane są 
przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej i sporządzenia opinii prawnej przez Klinikę Prawa WPiA 
US – jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w celach kontaktowych. 
  
Pan/i dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:  
a) zweryfikowania spełnienia przesłanek udzielenia pomocy prawnej w ramach działalności Kliniki Prawa 

WPiA US, 
b) kontaktowania się w sprawie zgłoszonego problemu prawnego, 
c) udzielenia pomocy prawnej i podejmowania czynności z tym związanych. 
 

 
Podstawą do przetwarzania Pan/i danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej).  Pan/i dane osobowe są przetwarzane 
również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w celu zapewnienia rzetelności oraz 
profesjonalizmu świadczonych przez Klinikę Prawa WPiA US usług oraz w celu obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami.  

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udzielenia przez Klinikę Prawa WPiA US 
pomocy prawnej. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z pomocy prawnej. 

 
 
Podane przez Pan/i dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w funkcjonowanie Kliniki Prawa WPiA US.  
Podane dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od skorzystania z usług Kliniki Prawa WPiA US. 
 

 
Pan/i dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Uniwersytet 
Szczeciński, na podstawie odrębnych umów – wyłącznie w celu realizacji naszych celów. Przysługuje Pan/i 
prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do przeniesienia tych danych do innego administratora. W każdym czasie może Pan/i wnieść skargę do 
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pan/i, że 
przetwarzanie Pana/i danych narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pana/i danych 
osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie danych osób, pozyskanych w czasie 
dotychczasowej działalności. 
 
Nadto Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na 
podstawie zebranych danych osobowych. 
 


