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zBw .441 .327.2021 .ES
(w odp' nalezy podać nr sprawy)

Szanowni Panowie,

uprzęjmie informuję, Żę Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

określonych w Konsfytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych

przepisach prawa' z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.

Rzecznik rea|izuje swoje zadania przez badanie, czy wskutek działania lub zaniechania

organów państwowych, organizacji lub insĘtucji, bądź innych osób za dziecko

odpowiedzialnych, nie doszło do naruszenia dobra lub praw dzięcka. Rzecznik nie zastępuje

innych organów w załatwieniu sprarvy, co do jej istoty, czyli nie wydaje rozstrzygnięcia

w sprawie należącej do ich kompetencji.

Rzecznik Praw Dziecka nie zastępuje obywatela w realizowaniu przysługujących mu

uprawnień, w tym takze w zakresie reprezentowania interesów małoletnich pozostających pod

opieką przedstawicieli ustawowych, lecz interweniuje w sytuacji' gdy dotychczasowę

procedury okazaŁy się nieskuteczne. Wskazac przy tym na\eŻy, Że moŻliwości Rzecznika

Praw Dziecka są ograniczonę zakresem jego kompetencji, określonych ww. ustawą. Rzecznik

nie jest władny zastępować stron w prowadzonych przez nich postępowaniach ani

wykorzystywać środków prawnych w ich imieniu. Zgodnie bowiem z zasadą subsydiarności

podejmowanych działań, nie wyręcza i nię zastępuje stron w prowadzeniu ich spraw.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, Że w związku z przepisem art. 2 ustawy

z dnia l l lipca Ż0l4 r. o petycjach (Dz. U. z Ż0|8r., poz. 870), wniesiona PeĘcja w sprawie

decyzji Komitetu Głównego olimpiady Biologicznej zawartej w Raporcie z zawodów

okręgowych 50 olimpiady Biologicznej ogłoszonym 17 marca 202] rolał na stronie

http://www.olimpbiol.pl/ została przekazana do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją

Polskiemu Towarzystwu Przyrodników im. Kopernika w Krakowie.
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Jednocześnie ww. organizacja_w związku z Postanowieniami końcowymi zawartymi

w g 10 REGULAMINU OGOLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ (Decyzje

w sprawach nieobjęĘch powyższym regulaminem podejmuje KG w porozumieniu z Polskim

Towarzystwem Przyrodników im. Kopernika) zostaŁa równieŹ zobligowana do rozpattzenia

skargi w tej sprawie.

Ponadto jak wynika z REGULAMINU OGOLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

BIOLOGICZNEJ olimpiadę Biologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych

przeprowadza Komitet Główny olimpiady Biologicznej (KG) przy Zarządzie Głównym

Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz z Komitetami okręgowymi (Ko)

zgodnie z rozporządzęniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia Ż002 r'

(Dz' U. nr 13, poz. lŻ5 wraz z późniejszymi zmianami) oruz Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia Ż5 marca Ż020 r. (Dz. U' z 20Ż0 r., poz. 530). Wydatki związane

z organizacją i przeprowadzeniem zawodów są pokrywane z dotacji Ministerstwa Edukacji

Narodowej przekazywanej na rachunek bankowy KG na podstawie umowy podpisanej po

wygraniu konkursu na organizację olimpiady. Wobec powyŹszego stanowisko w tej sprawie

zajmie resort edukacji i udzieli Panom odpowiedzi. Sprawa została przekazana do

Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie E'dukacji i Nauki.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie udzielajq telejonicznie informacji o prowadzonych
w biurze sprawach' osoba uprawniona może uzyskać slosownq infornację w spraluie, gdy złoży - podajqc imię
i nanłisko i sygnaturę sprawy - zapytanie:
- pocztq elektronicznq ną adres: rpd@brpd'gov.pl
- pocztq na adres:

Biuro Rzecznika Prav Dziecka
ul. Chocimska 6
00-79I lłarszawa

- poprzez ePUAP na skrytkę: /BRPD/SkrytkaESP

Zał qc z ni k : Kl auzul a info rm acyj n a

Z powcrŻaniem

Ęrehor Zespołu ds. Edulrncji i Wychowania

Ireneusz Maj

Zgodnie z art. 13 ust' l i 2 oraz art. l4 ust's liL' c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|61679 z dnia 27 kwietnia 20l ó

r' w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzelwarzaniem danych osobowych i w sprawe swobodnego przepĘwu takich danych

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



administratorem Pani/Pana danych osoborvych jest Rzecznik Praw Dziecka zsiedzibą przy ul- Chocimskiej 6, wWarszawie 00-79l
tel.. (22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorem danych",

2. celem zbierania danych jest realizacja kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych w Ko,Istytucji RP, ustąwie z dnia 6 slycznia
2000 r. o Rzeczniku Prau, Dziecka.
,,Rzecznik Praw Dziecka stoi na straŻy praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitq Polskiej, Konwencjl o prawach
dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodzrców'';

3- podanie danych umoŻliwi podejmowanie działań mających na cełu zaperłmienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości,

4. przeLwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art' 6 ust' l lit. c) _ e) oraz art. 9 ust. 2 lit. c), Ę RoDo:_ przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na administratorze;_ przetvłarzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, Iub innej osoby fizycznej;_ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władry
publ icznej powierzonej administratorowi;

_ przęL\Narzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane doĘczą' lub innej osoby fizycznej, a osoba,
któreJ dane dotycą,1estltzycznie lub pralvnie niezdolna do wyruŻeniazgody;

_ przetwarzanie jest niezbędne do ustalęnia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedl irvości przez sądy ;

5. zgodnie Z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz art. 14 ust' 5 lit' c, administrator danych jest zwolniony z obowiązku in1brmacyjnego
osoby, której dane osobowe pozyskał w sposób inny niz od osoby, której dane dotyczą,

6. prrysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych);

dane udostępnione przez Panią[Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbtorcami danych będą niezbędne
instytucje upoważnione z mocy ptawa, 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 podejtnowaniu decyzji,w Ęm profilowaniu;

Administrator danych nie mazamiaruprzekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba,
że znakazusądu;

l 0' dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres lo \al, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art' 6 ust' 2 ustawy z
dnia 14 lipca l 983 r' o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz' lJ. z 2018 r. poz' 2l7 , z póżn' zmj;

I l. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych - Jacek Bajorek, Biuro
Rzecznika Praw Dziecka Warszawa, 00_79l ul. Chocrmska ó, adres e-mail: RoDo@brpd'gov.pl.
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Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

IdenĘfikator dokumentu 289 625 920 42 5 . r7 r 026 |

Sygnatura dokumentu ZEw.441.3Ż7.Ż0ŻI

Data dokumentu Ż02l-04-0l

Skrót dokumentu ŻF 9Ż05Żl A8CADA5 CB993 CFBE9o l 80E85EzF9Ż8E3

Wersja dokumentu I .13

Data podpisu 2021-04-0115:56:11

Podpisane przez IRENEUSZ MAJ Dyrektor Zespofu ds. Edukacji i
Wychowania

EZD 3.104.37.37.36657

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Rzecznika Praw Dąeckazdnia!stycznia 2015 roku wprowadzającym w.Biuze
Rźecznika Praw'Dziecka system ElektronicznegoZarządzania Dokumentacją' pismo podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym hie Wymaga podpisufułasnorĘcznego jako właściwie zatwierdzone w systemie
teleinformatycznym BRPD.


