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FORMULARZ INFORMACYJNY F-1 
 
Instrukcja wypełniania 
1. Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, 

komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. 
2. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
3. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, 

należy wstawić X w odpowiednim kwadracie. 
4. Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, przekreśla się w sposób 

uniemożliwiający późniejsze dopisywanie. 
5. Stan faktyczny sprawy wraz z konkretnymi pytaniami prawnymi celem 

sporządzenia opinii przez Poradnię należy przesłać na odrębnych kartach A4. 
Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis. 

Znak sprawy (wypełnia Poradnia) 
 
 
 
Data wpływu 
 
 
 
 
 

 
 

1. Dane wnioskodawcy 
 

1.1. Dane indentyfikacyjne 
 

Nazwisko lub nazwa/firma  
 

 

Imię  
 

 
1.2. Adres zamieszkania lub siedziby 

 
Miejscowość  

 
 

Ulica  
 

 
Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy  

 
 

1.3. Adres korespondencyjny (należy podać, jeżeli różni się od adresu wskazanego w rubryce 1.2.) 
 

Miejscowość  
 

 
Ulica  

 
 

Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy  
 

 
1.4. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek (dane kontaktowe nie są obowiązkowe, ale ułatwią kontakt w sprawie 

wniosku) 
 

Numer telefonu  
 

 

Adres poczty elektronicznej  
 

 
 

2. Informacje szczegółowe 
 

2.1. Czy wnioskodawca korzystał wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej (m.in. adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego) w sprawie przedstawionej Poradni? 

 
 Tak  Nie 

 
2.2. Czy wnioskodawca korzystał wcześniej z pomocy Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego? 
 

 Tak  Nie 
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2.3. Źródło wiedzy o Poradni: 
 

 Członek rodziny 
 

 Znajomy  Gazeta 

 Ulotka informacyjna 
 

 Radio  Telewizja 

 Internet 
 

 NGO  Instytucja publiczna 

 Inne źródło (wpisz jakie)  
 

 
 

3. Informacja na temat odbioru opinii 
 

3.1.  Sposób przekazania opinii do wnioskodawcy 
 

 Korespondencja pocztowa  Wiadomość e-mail 
 
 

4. Zasady działalności Poradni 
 

Zasady działalności Poradni w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 
 

1. Studencka Poradnia Prawna („Poradnia”) funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

2. Wnioskodawca przedstawia Poradni zwięzły opis stanu faktycznego wraz z pytaniami prawnymi na piśmie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź ustnie w siedzibie Poradni. 

3. Poradnia świadczy nieodpłatną pomoc prawną wyłącznie na piśmie w postaci sporządzenia wstępnej informacji z 
zakresu prawa na podstawie stanu faktycznego i pytań prawnych przedstawionych przez wnioskodawcę („Opinia 
prawna”).  

4. Złożenie niniejszego formularza wraz z opisem stanu faktycznego i sformułowanie pytań prawnych, nie jest 
równoznaczne z przyjęciem sprawy przez Poradnię. 

5. Sprawę przedstawioną przez wnioskodawcę będzie prowadził student, będący członkiem Poradni, pod nadzorem 
merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.  

6. Poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów. Dokumentacja prowadzonych spraw jest przechowywana w miejscu 
wyłącznie dostępnym dla członków Poradni. 

7. Poradnia kieruje wszelkie pisma w sprawie na adres korespondencyjny (rubryka 1.3.) bądź dane kontaktowe (rubryka 
1.4.) wskazane w niniejszym formularzu. W przypadku każdorazowej zmiany danych, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, wnioskodawca powinien zawiadomić Poradnię o tym fakcie. W razie zaniedbania powyższego, 
wszelkie pisma będą doręczane na dotychczasowy adres.  

 
 Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami działalności Poradni i je akceptuję, oraz wyrażam 

zgodę na udzielenie mi Opinii prawnej na powyższych warunkach. 
 

 
Oświadczam, że akceptuje fakt, iż Opinia prawna może zostać sporządzona po upływie terminu do 
wniesienia powództwa, środka odwoławczego, skargi lub terminu złożenia wniosku, odpowiedzi na pozew 
bądź terminu, na który została wyznaczona rozprawa w sprawie zgłoszonej przez wnioskodawcę do Poradni. 

 

 
Oświadczam, że akceptuje fakt, iż odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Gdańskiego, 
Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków 
Poradni jest wyłączona, z wyjątkiem wyrządzenia szkody z winy umyślnej. 

 
 Oświadczam, że akceptuje fakt, iż członkowie Poradni nie mogą odmówić zeznań dotyczących faktów, o 

których zaistnieniu powzięli wiedzę w toku prowadzenia sprawy. 
 
 

5. Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy 
 

 Oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym kosztów 
wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego. 

 
 

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenia wnioskodawcy  
 

6.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 
zm.) – dalej jako „RODO” – informujemy, iż: 
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Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk. 

Inspektor ochrony 
danych 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Zbierane dane 
Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej oraz 
wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
zawarte w formularzu informacyjnym oraz nadesłanych pismach i dokumentach.  

Cele przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej przez Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podstawa prawna 
przetwarzania 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest: 
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych 

polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów 
prowadzenia korespondencji oraz konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami, 

2) art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych 
danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach; 

3) art. 9 ust. 2 lit a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie tych 
danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach; 

4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych w 
postaci obowiązku archiwizacji dokumentacji na podstawie obowiązujących 
przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta w 
zakresie i celu w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz na 
przetwarzanie danych osobowych po cofnięciu zgody dokonywanego na podstawie 
pozostałych podstaw prawnych wskazanych w pkt 1 i 4 powyżej. 

Okres 
przechowywania 
danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane oraz przez okres archiwizacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
nie krócej jednak niż do upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń majątkowych w 
stosunku do Administratora danych. 

Odbiorcy danych 
Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnione osoby, 
w tym studentów, wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, oraz nie będą udostępniane 
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Ci: 
1) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; 
2) prawo dostępu do treści swoich danych; 
3) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 
4) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – 

w przypadkach przewidzianych prawem; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Informacje dotyczące 
profilowania 

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania 
informacji 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Studenckiej 
Poradni Prawnej. 

Przekazywanie 
danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), tj. do 
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli 
informacyjnej, w tym z przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, jak 
również, że podanie tych danych jest dobrowolne. 

 
6.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonicznego, adresu poczty elektronicznej oraz 
wszelkich innych informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zawartych 
w formularzu informacyjnym oraz nadesłanych pismach i dokumentach, w celu niezbędnym do udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej przez Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto 
oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że jej 
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 
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7. Podpis wnioskodawcy 
 
 

Data  
 

 -   -     
 (DD-MM-RRRR) 

 

Podpis 

 
 
 
 
 

 
 

POUCZENIE 
 

W przypadku każdorazowej zmiany danych adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego należy o tym fakcie 
powiadomić Poradnię. W razie zaniedbania powyższego, pisma kierowane przez Poradnię doręczane będą na 
dotychczasowy adres. 
 
Informujemy o następujących o danych i godzinach pracy Poradni:  
 

Dane adresowe 

Studencka Poradnia Prawna 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk 
 

Numer telefonu 
 

+48 (58) 523 29 75 
 

Adres poczty 
elektronicznej 
 

spp@studms.ug.edu.pl  
 

Strona internetowa 
 

www.prawo.ug.edu.pl/wydzial_wpia/studencka_poradnia_prawna  
 

Godziny pracy wtorek 17:00 – 18:30 
czwartek 17:00 – 18:30 

 
Wnioskodawca ma możliwość poinformowania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie, 
wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115603 (Fundacja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa, adres poczty elektronicznej: 
biuro@fupp.org.pl, numer faksu: +48 22 828 91 29), co do sposobu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Poradnię. 


