
Studencka Poradnia Prawna 
przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1,
30-705 Kraków tel. / fax 12 2571 151 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANEGO UZYSKANIEM PORADY PRAWNEJ 
od Studenckiej Poradni Prawnej przy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego  (dalej jako: SPP)
Інформація для зацікавленої отриманням юридичної поради особи від Студентської Юридичної Клініки з 
місцезнаходженням в Краківській академії ім. А. Фрича Моджевського іменованій надалі «СЮК».

 
INFORMACJE PODSTAWOWE
Базова інформація 
1. Sprawę  zainteresowanego  będzie  prowadził  student.  Nie  może  on  odmówić  złożenia  zeznań  dotyczących  prowadzonej  sprawy  oraz

odpowiedzi na pytania sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.  
Справою Клієнта буде займатися студент. Студенти, які ведуть справу не можуть відмовитись від надання показань по справі, що ведеться, чи від
відповідей на питання суду, прокурора чи іншого уповноваженого органу.

2. Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa już adwokat lub radca prawny, bądź inny zawodowy pełnomocnik reprezentujący Zainteresowanego.
Клініка не веде справи, якими вже займається адвокат або юридичний консультант чи інший професійний представник. 

3. Zainteresowany może poinformować w formie pisemnej, co do sposobu i treści udzielonej mu pomocy prawnej Opiekuna Sekcji SPP i Opiekuna
SPP, 
a także Zarząd SPP.  
Клієнт може повідомити в письмовій формі про спосіб і зміст отриманої юридичної допомоги Опікуна Відділу СЮК і Опікуна СЮК, а
також Управління СЮК. 

4. Pomoc udzielana jest wyłącznie na piśmie.  
Юридична допомога надається виключно в письмовій формі.

5. Poradnia prowadzi sprawy wyłącznie osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  
Клініка займається справами виключно тих осіб, які з фінансових причин не можуть позволити собі платну юридичну допомогу.

6. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak również SPP przy niej działająca nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej
za ewentualne szkody, jakie mógłby odnieść zainteresowany, na skutek udzielonej mu porady prawnej. 
Краківська академія ім. А. Фрича Моджевського як і СЮК не несуть цивільноправної відповідальності за можливу шкоду, в результаті
надання Клієнту юридичної поради.

7. Studenci SPP nie mogą w ramach prowadzenia sprawy reprezentować zainteresowanego przed sądem ani przed organami administracji publicznej.
Студенти СЮК не можуть представляти Клієнта ні в суді ні перед органами держадміністрації.

 
8. Porady prawne wydawane w ramach działalności SPP mają charakter konsultacyjny, a ich celem jest wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy

oraz wskazanie możliwych dróg postępowania w danej sprawie. 

Юридичні поради, які надаються в рамках діяльності СЮК мають косультативний характер, а їх метою є вияснення істотних обставин
справи і всказання можливих розв’язків.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Охорона персональних даних

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usług SPP, w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej jako: RODO), jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie (30-705) przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest
możliwy kontakt pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl.  

Адміністратором  Ваших  персональних  даних,  отриманих  і  використовуваних  у  зв’язку  з  користуванням  послуг  СЮК,  в  розумінні
Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року іменованій «RODO», є  Краківська Академія ім.  А.
Фрича Моджевського у Кракові (30-705) вул. Густав Герлінг-Грудзинський 1.  Адміністратор визначив Інспектора Охорони Персональних
Даних, з яким можна зв’язатися написавши на ел. скриньку iodo  @  afm  .  edu  .  pl   .

Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez Administratora w celu: 
Ваші дані будуть використані з метою:

• przygotowania i dostarczenia Pani/Panu pomocy prawnej, o którą Pani/Pan prosi, zgodnie z Regulaminem SPP – czyli na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  b)  RODO,  a  w zakresie,  w jakim niezbędne  będzie  wykorzystanie  Pani/Pana  danych  dotyczących  naruszeń  prawa,  zdrowia  lub  innych,
należących do tzw. szczególnych kategorii – na podstawie Pani/Pana zgody, a więc art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  
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Підготування і доставлення Вам юридичної допомоги, про яку Ви просите, згідно зі Регламентом СЮК – тобто на підставі ст. 6, абз. 1 літ.
Б) RODO, а в обсязі, в якому буде необіхдне використання Ваших персональних даних, щодо порушення закону, здоров'я або інших так
званих особливих категорій – на підставі Вашої згоди, тобто ст. 9, абз. 2, літ. а) RODO.

• ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a więc rozpatrywania skarg i zażaleń związanych ze świadczeniem przez
Studencką Poradnię Prawną usług pomocy prawnej – czyli w oparciu o realizację prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, a więc na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w zakresie, w jakim niezbędne będzie wykorzystanie Pani/Pana danych dotyczących naruszeń prawa, zdrowia
lub innych, należących do tzw. szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.  
Встановлення, розслідування і охорони перед можливими позвами, а тому розгляд скарг зв’язаних із наданням юридичних порад СЮК –
тобто опираючись на юридично обґрунтовану мету Адміністратора, а тому на підставі ст. 6, абз. 1, літ. ф) RODO. а в обсязі, в якому буде
необіхдне використання Ваших персональних даних, щодо  порушення закону,  здоров'я або інших так званих особливих категорій – на
підставі Вашої згоди, тобто ст. 9, абз. 2, літ. ф) RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne choć niezbędne dla skorzystania z pomocy prawnej oferowanej przez SPP oraz że będą przez nią
wykorzystywane do czasu realizacji powyżej wskazanych celów, a po ich realizacji przez czas i w zakresie przewidziany przepisami prawa. 

Надання  Вами  персональних  даних  добровільне,  але  необхідне  для  отримання  юридичної  допомоги,  в  СЮК.  Також  дані  будуть
використовуватись до моменту реалізіції вище описаної мети, а після її здійснення – протягом часу і в обсязі передбачиним законом.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do Pani/Pana danych, ich zmiany, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w sytuacjach
gdy ma to zastosowanie do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich wykorzystania oraz ich przeniesienia. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że wykorzystanie tych danych narusza
przepisy prawa. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są wykorzystywane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na wykorzystanie danych, jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.  

Ви маєте  право  на  доступ до  своїх  даних,  їх  зміну,  виправлення,  заперечення  до  їх  обробки,  а  в  можливих  ситуаціях  –  усунення,
обмеження їх використання та розповсюдження. Ви маєте також право до внесення скарги до наглядового органу, яким є Голова Управління
Захисту Персональних Даних, якщо Ви ствердите порушення закону у використанні тих даних. Ви маєте право відкликати згоду в будь-який
час, при цьому відкликання згоди не має впливу на використання даних перед відкликанням. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane lub przekazywane innym podmiotom, chyba że udostępnienie takie wymagane jest przepisami
prawa. Nie będą również podlegać procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.  

Ваші персональні дані не будуть розповсюдженні або передані до інших суб’єктів, хіба що така передача була би вимушена законом. Дані
також не оброблятимуться автоматично.

OŚWIADCZENIA 

Заяви

• Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie pozwala mi na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej (w przypadku powzięcia
wiadomości przez SPP o korzystaniu z usług profesjonalnego, odpłatnego doradztwa prawnego SPP automatycznie przestanie prowadzić
sprawę zainteresowanego).  

Заявляю, що моя фінансова ситуація не дозволяє мені скористатися професійною юридичною допомогою (у разі інформування
СЮК про користання з професійних, платних, юридичних послуг – СЮК автоматично припиняє провадження справи Клієнта).

• Przyjmuję do wiadomości, że pomoc prawna sporządzana zostanie przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o opinię. SPP
może w każdej chwili zrezygnować z udzielenia pomocy prawnej. Jeżeliby wskutek pomocy lub jej braku powstała jakakolwiek szkoda, to z
wyjątkiem  jej  umyślnego  wyrządzenia  jakakolwiek  odpowiedzialność  odszkodowawcza  pracowników  oraz  studentów  Krakowskiej
Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie jest wyłączona.  

Беру до уваги, що юридична допомога буде надана студентом, на виключний ризик Клієнта. СЮК може в будь-якому моменті
відмовити надавати юридичну допомогу. Якщо б в результаті надання поради, або ж її  відсутності була б заподіяна будь-яка
шкода,  то  за  винятком  навмисного  заподіяння,  будь-яка  компенсаційна  відповідальність  працівників  і  студентів  Краківської
Академії ім. А. Фрича Моджевського є виключеною.

• Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania studentów lub pracowników Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie  przez  sąd  w  charakterze  świadka  nie  obowiązuje  ich  tajemnica  analogiczna  do  tajemnicy  adwokackiej,  czyli  będą  oni
zobowiązani ujawnić przed sądem wszystkie dostępne im informacje.  

Беру до уваги, що у випадку покликання студентів чи працівників Краківської Академії ім. А. Фрича Моджевського до суду як
свідків – не зобов’язує їх таємниця аналогічна до адвокатської, тобто вони будуть зобов’язані представити суду всю доступну
інформацію.

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych należących do szczególnych kategorii (w tym danych dotyczących naruszeń
prawa, zdrowia i innych) przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w zakresie niezbędnym do przygotowania
pomocy prawnej, o którą proszę. 

Виражаю згоду на обробку моїх персональних даних, які належать до особливих категорій (в тому числі до правопорушень, здоров’я і
інші) Краківською Академією ім. А. Фрича Моджевського, в обсязі необхідному до підготування юридичної допомоги, про яку прошу. 

• Oświadczam,  że  zostałem  poinformowany/na  o  przysługującym  mi  prawie  do  złożenia  skargi  na  działalność  SPP  na  adres  e-mail:
sppka@afm.edu.pl     .  
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Заявляю,  що  мене  повідомили  про  прислугуюче  мені  право  на  складання  скарги  на  діяльність  СЮК  на  ел.  скриньку:
sppka  @  afm  .  edu  .  pl   .  

• Wyrażam zgodę na udzielenie mi opinii na powyższych warunkach zgodnych ze Statutem i Regulaminem SPP.  

Я згоден на підготування мені поради на вищезазначених умовах відповідно до Статуту і Регламенту СЮК.

• Ponadto zostałem poinformowany, że złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne. 

Також, мене повідомили, що складання цієї заяви – добровільне.

 

………………………………………………………… ………………………………………………………… 
miejscowość i data podpis 

                                            Місце і дата                                                                                                       підпис

 

tłumaczenie: Vladyslav Shcherbatyi
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