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(w odp. nale!ry podać nr sprawy)

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani zgłoszenie (tj. Petycja o sygnaturze własnej

informuję, że Rzęcznik nie zastępuje innych organów w załatwieniu sprawy, co do jej istoty,

czy|i nie wydaje rozstrzygnięcia w sprawie na|eŻącej do ich kompetencji. Rzecznik Praw

Dzięcka nie posiada równiez inicjatywy ustawodawczej. Natomiast W toku procesu

legislacyjnego (prowadzonych konsultacji społecznych na temat planowanych w przepisach

zmian), przedstawia swoje uwagi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 l lipca Ż0l4 r. o petycjach (Dz.U.Ż}l8 r., poz.

870) Pani petycja zostaŁa przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz do Ministerstwa

Infrastruktury. Instytucje te udzielą Pani odpowiedzi.

Zał qc zni k : KI auzul a info rmacyj na

ZpowtŻaniem.
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Zgodnie z art. t 3 ust. I i 2 oraz art. l4 ust' 5 |iL' c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'l kwietnia 20l6
r' w sprawie ochrony osób ftzycznych w zvlięktl z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

oraz uchylenia dyrekĘrvy 95/46AIr'E (RoDo)' informuję, że:

administratoremPani/Panadanychosoborych jestRzecznikPrawDzreckazsiedzib1przyul.Chocimskiej6,wWarszawie00-791
tel.: (22) 583 66 00, dalej zrvany,,Administratorem danych";

2' celem zbieranta danych jest rea|izac1a kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych
w Konsryncji RP, uslawie z dnia 6 srycznia 2000 r. o Rzeczniku Prm Dziecka.

',Rzecznik 
Praw Dziecka stoi na straŻy praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach

dziecka i innych przepisach prawa, Z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców'',

3. podanie danych umożIiwi podejmowanie dzlałań mających na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonrjnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności t podmiotowości,

4. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. l lit' c) - e) oraz art' 9 ust' 2 lit' c)' 0 RoDo:
_ p(zelwarzu|ie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawlego ciązącego na administratorze;

- przeL\łarzańiejest niezbędne do ochrony Ąwotnych interesÓw osoby' której dane doĘczą, lub innej osoby fizycznej;
_ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładry

publicznej powierzonej administratorowi;
_ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,

której dane dotycą, jest fizycznie lub prarvnie niezdolna do wyraŻenia zgody,

- przeMarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawledliwości przez sądy ;

5. zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz arI' 14 ust. 5 lit. c, administrator danych jest zwolniony z obowiązku informacyjnego
osoby, której dane osobowe pozyskał w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;

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

dane udostępnione przez Pantą/Pana będą pod|egały 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 podejtnowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Admlnistrator danych nie ma zamiaru przekazywaĆ danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba,
że znakazu sądu;

l0. dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres l0 lat' zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. Ż ustaw Ż

dnia 14 lipca l983 r' o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz' U ' z201'8 r. poz' 2l7, Z póżn- zm.);

I L dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych - Jacek Bajorek, Biuro
Rzecznika Praw Dziecka Warszawa, 00-791 ul. Chocimska 6, adres e-mail: RODO@brpd.gov.pl.
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Z_godnie'z Zarządzeniem Nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 2015 roku wprowadzającym W Biurze
Rzecznika Praw Dziecka system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, pismo piodpisane-eilelktronicznym
podpisem kwalifikow_anym nie Wymaga podpisu własnoręcznego jako właŚciwie zatwierdzone w systemie
telei nformaty czny m BRPD.




