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RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Warszawa, 13 maja202l r

PRZ.I5ZS.202l.KMJ
(w odp. należy podać nr sprawy)

Szanowny Panie,

w odpowied zi na Pana petycję dnia 5 maja 202l r. uprzejmie informuję, iz Rzęcznik

Praw Dziecka nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Zgodnie z Art.6 pkt.l ustawy z dnia

l1 lipca Ż0l4 r. (Dz.U. 2014.1l95) o petycjach ,fdresat peĘcji, który jest niewłaściwy do jej

rozpatrzenia, przesyła jq nienłłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej

złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia peĘcji, zawiadamiajqc o tym

równocześnie podmiot wnoszqcy petycję'" W związku z powyŻszym Biuro Rzecznika Praw

Dziecka ptzekazało Pana petycję zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów. organ ten udzieli Pani odpowiedzi.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie udzielajq telefonicznie informacji o prowadzonych

w biurze sprawach. osoba uprawniona może uzyskać stosownq informację w spralłie, gĄl złoży - podajqc imię

i nazwisko i sygnaturę sprawy - zapytanie:

- pocztq elektronicznq na adres: rpd@brpd.gov.pl

- pocztq na adres:

Biuro Rzecznika Pralł Dziecka

ul. Chocimska 6

00-791 Warszawa

- poprzez ePUAP na slłytkę: /BRPD/SkrytkaESP

Z ał qc z ni k : Kl auzul a info r m acyj na

o
\tr Rzecznik

Prqw Dzieckq
Mikołoj Powlok fr(

rrl. Clrocirrrska 6, 00-791 Warszawa, tel. (22) _581] 6(1 00, fax (22) 583 ó6 9(r, errlail: rpd@brpd.gov.pl' w: brprl.gov.pl



Zpoważaniem,

Dyre ld or Ze sp ołu P re zydi alne go

Rafał Drzewiecki

Zgodniezart. 13ust. l i2orazart. l4ust.5 lit. c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)20|6/679zdnia27 kwietnia20l6
r' w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze|'warzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (RoDo)' informuję, że:

administratoremPanl/?anadanychosobowych jestRzecznikPrawDzieckazsiedzibąprzyul.Choclmskiej6,wWarszawie00-79l,
tel.: (22) 583 ó6 00, dalej zwany ,,Administratorem danych'';

2- celem zbierania danych jest realizac1a kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych
w Konstyttlcji RP, ustowie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Prąw Dziecka.

,'Rzecznik Praw Dziecka stoi na strazy praw dziecka określonych w Konstytucji RzeczypospoliĘ Polskiej, Konwencji o prawach
dziecka i innych przepisach ptawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców'';

3' podanie danych umozliwi podejmowanle działań ma1ących na celu zapewnienie dziecku pełnego l harmonljnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowoŚci;

4' przetwarzaniedanychosobowychodbywasięnapodstawieart.6ust. llit-c)-e)orazart.9ust.2lit.c)'f)RoDo:
- przelwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąŻącego na administratorze,
_ pŻelwarzaniejest niezbędne do ochrony zrywotnych interesów osoby, której dane doĘczą, lub innej osoby flzycznej,

- przetvłarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicmym lub w ramach sprawowania władry
publicznej powierzone_1 administratorowi;

- przetwarłanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej' a osoba,
której dane dotyczą,jestftzycznie lub prawnie niezdolna do wyrtentazgody;

_ przelNarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedl iwości przez sądy ;

5' zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz arl. 14 ust- 5 lit. c, administrator danych jest zwolniony z obowiązku informacyjnego
osoby, której dane osobowe pozyskał w sposób inny niz od osoby, której dane doĘczą,

6. przysługuje Panl/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania orŻ\z prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj': Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych);

dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbiorcami danych będą niezbędne
instytucje upowaŻnione Z mocy prawa, jak sądy, prokuratura, policja oraz szkoĘ, urzędy zainteresowane, domy dziecka, ośrodki
opieki' domy pomocy społecznej i podobne;

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w Ęm profilowaniu;

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba,
że z nakazu sądu;

l0. dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 10 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z
dnia 14 lipca l983 r' o natodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz' U. z20l8 r ' pcsz.2l7, zpóżn. zm'),

I L dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych - Jacek Bajorek, Biuro
Rzecznika Praw Dzięcka Warszawa, 00-79l ul' Chocimska 6' adres e-mail: RoDo@brpd'gov.pl-

9.
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