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PRz.052.2.2022.Kl1I
(w odp. nalezy podac nr sprawy)

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pismo informuję, ŻeRzecznik nie zastępuje innych organów

w załatwieniu sprawy, co do jej istoĘ, czyli nie wydaje rozstrzygnięcia w sprawie należącej

do ich kompetencji. Rzecznik Praw Dziecka nie posiada również inicjatywy ustawodawczej'

Natomiast w toku procesu legislacyjnego (prowadzonych konsultacji społecznych na temat

planowanych w przepisach zmian), przedstawia swoje uwagi.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia ll lipca 2014 r. o petycjach

(Dz.U.20l8r., poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia,przesyła

ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu

właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący

petycję. Wobec powyższego sprawa zostaje przekazana do Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji. 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 sprawie, gdy złoży - podajqc imię

i naełisko i sygnaturę sprawy - zapytanie:

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

- pocztq ną adres:

Biuro fuecznika Praw Dziecka

ul. Chocimska 6

00-79I lŁarszawa

- poprzez ePUAP na skrytkę: /BRPD/SfutkaES
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Zał qc zn i k : Kl auz ul a info rm acyj na

Zpoważaniem,

Ęre ho r Ze społu P re zydialne go

Rafał Drzewiecki

Zgodnie z ąń' l3 ust. I i 2 oraz art. 14 ust' 5 lit. c) tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osÓb ftzycznychw rwiązkuZprzetwarzaniem danych osobowych t w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

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

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

2. celem zbierania danych iest realizacja kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych
w KonsĘtucji RP, ustau,ie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pław Dziecka.

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

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

3' podanie danych umożliwi podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;

4. plzelwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art' ó uŚt' 1 lit' c) _ e) oraz art. 9 ust' 2 lit. c)" l) RoDo:
_ przelwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na administratorze;
_ przet\ttarzanie jest niezbędne do ochrony żywowch interesów osoby' której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
_ przętutarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ręalizowanego w interesie publicmym lub w ramach sprawowania władzy

publicznej powierzonej administratorowi;

- ptzetirarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,
której dane dotycą, je$ rlzycznie lub prawnie niezdolna do wyrłzenia zgody;

_ przetwuzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszęzęn 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 dotyczą,

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

dane udostępnione przez PaniąlPana będą podlegaĘ udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbiorcami danych będą niezbędne
inst}tucje upowaŻnione z mocy prawa, jak sądy, prokuratura, policja oraz szkoĘ, urzędy zaintsresowane, domy dziecka, ośrodki
opieki, domy pomocy społecznej i podobne,

8' Pani/Pana dane osobowe nie podlegają Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9. Administratof danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państrła 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 l4 lipca 1983 r' o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U ' z2018 r' poz.2|?, zpóżn' zm');

I l. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych - Grzegorz Abgarowicz,
Biuro Rzęcznika Praw Dziecka Warszawa, 00_79l ul. Chocimska 6, adres e_mail: RoDo@brpd.gov.pl-
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Potwierdzam zgod ność kopi i wyd ru ku z doku mentem elektron icznym:

Identyfi kator dokumentu 333595.r07 577 5 .1981722

Sygnatura dokumentu PRZ.05Ż.2'202Ż

Data dokumentu Ż02Ż-04-01

Skrót dokumentu E05 CCCC4 802FE2 84AB 4Ż l ŻŻ6B37 EDŻs CCDB 0 8 844

Wersja dokumęnfu 1.3

Data podpisu 2022-04-01 15:39:28

Podpisane przez RAFAŁ DRZEWIECKI Dyrektor Zespofu Prezydialnego
EZD 3.104.37.37.36657

Zgodnie z 1arządzeniem Nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 2015 roku wprowadzającym W Biuze
Rzecznika Praw Dziecka system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, pismo podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym nie Wymaga podpisu własnoręcznego jako właściwie zatwierdzone w systemie
teleinformatycznym BRPD.




