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(w odp. należy podać nr sprawy)

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pismo z 29 listopada br. uprzejmie informuję' że Rzecznik

Praw Dziecka nie posiada inicjaĘwy ustawodawczej' Zgodnię z Art.6 pkt.l ustawy z dnia 11

lipca 2014 r. (Dz.U. 2014.ll95) 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 petycji' zawiadamiajqc o tym

rów no cze śnie p o dmio t w no S z qcy pe tycj ę."

W związku z powyższym Biuro Rzecznika Praw Dziecka zgodnie z właściwością

przekazało ww. pismo do Ministerstwa Infrastruktury. organ ten udzieli Panu odpowiedzi.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie udzielajq telefonicznie informacji o prowadzonych

w biurze sprawach. osoba uprawniona może uzyskać stosownq informację w spraluie, gdy złoży - podajqc imię

i nązwisko i sygnaturę sprawy - zapytanie:

- poczlq eleklronicznq na adres: rpd@brpd.gov.pl

- pocztq na adres:

Biuro Rzecznika Prau, Dziecka

ul. Chocimska 6

00-791 Warszatva

- poprzez ePUAP na skrytlę: /BRPD/ShytkaESP

Załqcznik: Klauzula informacyj na

(
\t\ Rzecznik

Prqw Dziecko
Mikołoj Powlok #ro

rrl. (]hocirriska 6, 00-791 Warsz.iłwa, tel. (22) 5B3 6(1 00, fax (22) 583 66 9ó, email: rpd@brpd.govpl, www: br1xl.gov.pl



Z powa:żaniem,

Ęre ho r Ze społu P re zy di alne go

RĘał Drzewiecki

Zgodnie z art' l3 ust' 1 i 2 oraz art. l4 ust' 5 lit' c) rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20|61619 z dnia 27 kwietnia 20l 6

r' w sprawie ochrony osób llzycznych w związku z przeIwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46^VE (RoDo)' intbrmuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka z siedzibą przy ul' Chocimskiej 6, w Warszawie 00-79l
te|.: (22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorem danych";

2. celem zbierania danych jest realizacja kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych

w Konslytllcji RP, ustąwie z dnia ó stycznia 2000 r. o Rzeczniku Prgw Dziecką.

,,Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RzeczypospoliĘ Polskiej, Konwencji o prawach

dziecka i innych przeptsach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców'';

3' podanie danych umozliwi podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,

z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;
4' przeLwarzaniedanychosobowychodbywasięnapodstawieart.6ust'1lit'c)-e)orazart'9ust'2lit'c),f)RoDo:

- przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawlęgo ciążącego na administratorze;

- przetwarzaniejest niezbędne do ochrony Żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby t'izycznej;
_ przeLwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładzy

publicznej powierzonej administratorowi;
_ prze$]lrzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych intęresów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,

któĄ dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrazenia zgody
_ przeIwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenta lub obrony roszczęń lub w ramąch sprawowania wymiaru

sprawiedl iwości przez sądy,

5. zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz art' l4 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 przetwarzania oraz prawo do wniesienla
skargi do organu nadzorczeBo (tj': Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych);

dane udostępnione przez PaniąlPana będą podlegĄ udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbiorcami danych będą niezbędne
insĘtucje upoważnione Z mocy prawa' jak sądy, prokuratura, policja oraz szkoĘ, urzędy zainteresowane' domy dziecka, ośrodki
opieki, domy pomocy społecznej i podobne;

8' Pani/Pana danę osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w Ęm profilowaniu;

7

I Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba,
Że znakazusądu;

l0' dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres l0 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ań. 6 ust' 2 ustawy z
dnia l4 lipca l983 r' o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz' U. zŻ0l8 r. poz.217 , zpóżn' zm');

I l. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych - Grzegorz Abgarowicz,
Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszawa, 00-791 ul. Chocimska 6, adres e-mail: RODO@brpd.gov.pl.
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Zgodnie.z Zaządzeniem Nr'| Rzecznika Praw Dzieckazdnia2 stycznia 2015 roku wprowadzającym W Biurze
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