KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................................
2. Dane kontaktowe: tel. ...................................... e-mail:………………………………………………………………………………..
3. Czy korzystał/a Pan/i wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej w jakiejkolwiek sprawie?
⎕ tak ⎕ nie

4. Rok urodzenia: ....................................
5. Wykształcenie: (zaznaczyć X w kratce) ⎕ podstawowe ⎕ zawodowe ⎕ średnie ⎕ wyższe
6. Główne źródło utrzymania (zaznaczyć X w kratce)
⎕ praca etatowa (umowa o pracę)
⎕ praca cywilnoprawna (umowa zlecenie, o dzieło)
⎕ zasiłek
⎕ inne, jakie? …………………………………………………………

⎕ emerytura
⎕ renta
⎕ pomoc z opieki społecznej
⎕ działalność gospodarcza

7. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Fundacji i jej działalności? (zaznaczyć X w kratce)

⎕ z audycji radiowej
⎕ z Internetu
⎕ z audycji telewizyjnej
⎕ z ogłoszenia parafialnego / tablic parafialnych
⎕ z fanpage Fundacji na portalu Facebook
⎕ z ogłoszenia na tablicach (osiedlowych itp.)
⎕ od znajomych
⎕ z gazety
⎕ z ulotek informacyjnych
⎕ z sądu
⎕ od rodziny
⎕ ze strony internetowej Fundacji
⎕z innych źródeł, jakich? ……………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym przez Fundację Pomocy Prawnej „Temida” w celu uzyskania darmowej porady prawnej
w ramach organizowanego przez Fundację dyżuru. Udostępniono mi do wglądu klauzulę informacyjną
określającą zasady przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację i akceptuję jej treść.
2. Jestem osobą niezamożną, dla której skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego byłoby
znacznym wydatkiem.
3. Przyjmuję do wiadomości, że porada zostanie udzielona na podstawie dokumentów przedłożonych
osobom udzielającym pomocy prawnej, a ich kopie pozostaną zarchiwizowane w aktach sprawy.
4. W sytuacji udzielania pomocy prawnej objętej postępowaniem sądowym bądź mającej prowadzić do
skierowania jej na drogę sądową osoba udzielająca pomocy prawnej może udzielić niezbędnych
informacji dla Pana/Pani w zakresie przygotowania przez Pana/Panią wniosekuo zwolnienie od kosztów
sądowych wraz ze wskazaniem adwokata, który będzie reprezentować Pana/Panią w przedmiotowej
sprawie przed Sądem.
5. Osoba udzielająca Pani/Panu pomocy prawnej w ramach Fundacji może odmówić jej udzielenia
w sytuacji:
a) braku możliwości dochowania regulaminowych zasad świadczenia pomocy prawnej,
b) uznania, że złożoność problemu prawnego wyłącza możliwość wydania porady prawnej w ramach
pomocy prawnej świadczonej nieodpłatnie,
c) uzasadnionego podejrzenia o niewiarygodności złożonego przez Pana/Panią oświadczenia.
6. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Fundacji jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku
wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
7. Fundacja nie pobiera opłat w zamian za udzieloną pomoc.
Miejscowość ……………………………….… data ……………………….…… podpis ………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomocy Prawnej „TEMIDA”, ul. Tadeusza
Śliwiaka 53, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
0000757063, NIP: 6793176782, REGON: 381798623 (dalej: „Fundacja”), e-mail: kontakt@fpptemida.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia przez Fundację pomocy
prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo
o adwokaturze oraz Regulaminem udzielania porad prawnych Fundacji. Niedopuszczalne jest
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Fundację jest art. 6 ust. 1 lit. a),
b) f) RODO.
4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Fundacja przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia pomocy prawnej w celach wyżej wymienionych,
chyba że Fundacja będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego udzielenia
pomocy prawnej przez Fundację, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub
zatarcia skazania.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, wolontariuszom Fundacji
lub prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy. Powierzenie
przetwarzania danych osobowych nastąpi w takim przypadku na piśmie, a osoby którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych będą ponosić odpowiedzialność za naruszenie zasad ich przetwarzania.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto: współpracujący z administratorem
adwokaci, radcowie prawni, aplikanci wskazanych zawodów oraz inne podmioty świadczące usługi
prawne; podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
i organy państwowe); podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w szczególności
informatyczne, płatnicze, księgowe, pocztowe, kurierskie).
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Po otrzymaniu sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nastąpi zaprzestanie ich
przetwarzania , chyba że ujawnione zostaną ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne administratorowi do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub
uniemożliwić Fundacji udzielenie pomocy prawnej.
11. Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są
profilowane.
12. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed wycofaniem zgody.

