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(rv odp nalezy podać nr sprawy)

Sząnowna Pąni,

w odpowiedzi na Pani petycję dnia Ż4 maja 202I t. (petycja o sygnaturze własnej

uprzejmie informuję, Żę Rzecznik Praw Dzieoka nie posiada inicjatywy

ustawodawczej. Zgodnię z Art' 6 pkt'l ustawy z dnia l1 lipca 2014 r. (Dz..IJ' Ż014'1195)

o pctycjach ,ldresat petyqii, który .iest niewłaściwy do .jej rozpatrzenia, przesyła

jq niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia iei złożenią, do podmiotu

właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiajqc o łyrn równocześnie podmiot wnoszqcy

petycję '''

W związku z powyŻszym Biuro Rzecznika Praw Dziecka przekazało Pani petycję

zgoclnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. organ ten udzieli Pani

odpowiedzi.

Pracownicy l3iurą Rzecznika Praw Dziecka nie udzielajq telefonicznie informacji o prowadzonych

w biurze sprawach' osoba uprawnioną może uzyskać stosownq infornację w sprawie, gdy złoży _ podajqc inię
i nazwisko i sygnaturę sprawy - zapytanie"

- poczlq eleklranicznq na adres: rpd@)brpd.gov.pl

- pocztq na udres:

Biuto Rzeeznika l>ław Dziecka

ul. Chocimska 6

00-791 Ll/arszawa

- poprzez ePUAP na skrytkę'' /BRPD/SkryłkaESP
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trl' (''hocilltska 6' 00'79l Włrszalr'a, tel. (22) 53] 66 0o, Llx (2Ż) 583 6(1 9(r' t'nlail: rprl(lbrp{.g6y'p1' www: lrr;xl.gov.pl



Zał qc z n ik : Kl atłzulcł inJb r macyj na

Z poważaniem,

Dyrełlor Prezydialnego

Ralal Drzewiecti

Zgodniez art. lJ ust L iŻoraz a!t. l4 ust'5 lit' c) rozporządzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (iJE) 20I6/679zdl'lla27 kwi€tnia20l6
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetvłarzaniem danych osoborłych i rł sprarvie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylcnia dyrektywy 95l46/wL (RoDo)' informuję, żc:

ądministratorem Pani/Pana danych osobowych jcst fuecznik Praw Dziecka z sierJzibą przy ul' Chocimskiej ó, rv Warszawie 00-79l
tel.: {22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorcm danych";

2. celem zbierania danych jest realizacja kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych
w Konstytucji RP, ustatvie z dnia 6 stycznia 2000 r- o Rzeczniku Praw Dziecka.

',Rzecznjk Praw Dzięcka stoi na Strazy praw dziecka określonych w Konstytucji Rzecz.ypospolitej Polskiej, Konwerlcji o praivach
dziecka i innych przepisach prawa, Z poszanowaniem odpowiedzialności' praw i obowiązków rodzicÓrv'';

3 podanie danych umoŻliwi podcjmowanie rlziałań mających na cęlu zapewnienie dzieckLr pelnego i harmonijnego rtrzwoju,
z poszanowaniomjcgo godności i podmiotowości;

4. przelwauanle darrych osobowych odbywa się na podstawio art. ó ust' l !it. c) - e) orur'arL 9 ust. 2 lit. o)' D RODO:
_ przet\.Yarzanic jcst niczbędnc do wypclnicnla obowitpku prarvncgo cipąccgo na administtatorzei

przelwarzaniejcst niezbędne do ochrony Żywotnych interesów osoby, ktÓroj danc dotyczą, lub inncj osoby fizyozncj;
przelwarzaniejest niezbędne do wykonan|a zadania rea|izowanogo rv intcresit: pub|icznyłn lub rv ramach sprawowania wladzy
publ icznej powierzonej administratororvi;
przetwarzanie jest niezbędnc do ochrony żywotnygh intcres(lw osoby, ktÓĄ dane dotyczą, lub inne.j osoby łizyoznej, a osoba,
ktÓrej dane dotyczą,jest fizycznie łutl prawnie nięzdolna dr: wyraŻenia zgody;

_ plz€lwarzaIlio jesl niczbędnę do ustalenia, doohodzcnia lub obrony roszczeń lub w ranrach sprawowaniu wymiaru
sprawicdl irvości przez sądy;

5' zgodnie z ustawą o Rz'ęczniku Praw Dzieckaoraz ań' l4 ust. 5 lit. c, adrninistrator danychjest zwolniony z obowiązku !nformacy.jncgo
osoby, której dane osoborve poz.yskał w sposób inny niż od rlsoby' ktÓrej dane dotyczą;

6' przyslLrgujc Pani/PanLl prawo dostęptl do trcści danych clraz. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prarvo do wniesienia
skargi do organu nadzorczcgo (tj.: Prezesa lJrzr;du Ochrony Danych Osctbowych);

7. dane udostępnione przcz I'aliąlPana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecinl, grly odbiorcalni danych będą niez'będns
instytucje upowaŻnione z mocy prawa, jak sądy, prokuratura, policja oraz szkoły, urzędy Zainteresowane, domy dziecka, oŚrodki
opieki, rlomy pomocy społeczne.| i podobne;

8 Pani/Pana rjane osobowe nic podlcgają zauton]atYzowancmu podejmorvaniu decyzji, w tym profi]owaniu;

9 Administrator danyclr nie ma zanriaru przekaz.ywać danych osoborvych do państrva trzecicg() lub organizacji lniędzynarodowej, chyba.
żc z nakazu sądu;

10 danc osobowc będą przcchowywanc pŻcz okres przez okres l0 Iat' zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ań. 6 tlst. 2 ustawy z
dnial4 lipcal983.'onarodow1,mza-stlbiearchiwalllyrniarchiwach(DzU zŻ0|8t.poz.2l7,zpóźn.zm.)',

t l dane kontaktowe do lnspektora ochrony danych w Biurzę lŁęcznika Praw Dz.ięcka: lnspcktor ochrony danych _ Jacek Bajorek, Biuro
Rzę{Jznika Praw Dziecka Warszawą 00-79ł ul' Chocimska ó, adres e-mail: R()IX)(!brpd'gov'pl'
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RZECZNTKA PRAW DZIECKA
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(w odp' nalezy podać nr sprawy)

Szanowna Pani,

w na'wiąz'aniu do udzielonej Pani odpowiedzi w dniu 24 maja 202l r. uprzejmie

informuję, iz korekta petycji o sygnaturze własnej została przekazana zgodnie z

właściwością do KancelariiPrezesa 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 sprmuie, gdy złoży - podajqc imię

i nanuisko i sygnaturę sprawy - zapytanie:

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

- pocztq na adres:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Chocimska 6

00-791 Warszawa

- poprzez ePUAP na skrytkę: /BMD/SlcrytkaESP

Z ał qc z n i k : Kl ąuzul a i nfo rm acyj na

Zpowużaniem,

Ęre ld o r Ze społu P rezy dialne go

Rafał Drzewiecki

\a\ Rzecznik
Prow Dzieckq
Mikołoj Powlok tlIo(

rrl. Chocirrrska (l, oo-791 Warszawa, tel. (22) 5tt3 6(1 00' fax (22) 5tł3 66 96, eInail: rpd@brpd-gov.pl, w: brpd.gov.pl



Zgodnie z ań. l3 ust' I i 2 oraz art. l4 ust.5 lit' c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20l6
r' w sprarvie ochrony osób flzycznych w zwięku z przeLwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46NlE (RoDo)' informuję, Że:

administratoremPani/Panadanychosobolvych jestRzecznikPrawDzieckazsiedzlbąprzyul.Chocimskiej6,wWarszawie00-791
tel.: (22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorem danych";

2. celem zbierania danych jest realizacja kompetencji Rzecznika Praw Dziecka określonych
w Konstytucji RP, ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

,,Rzecznik Praw Dziecka stoi na strazy praw dztecka określonych w KonsĘtucji RzeczypospoliĘ Polskiej, Konwencji o prawach
dzlecka i innych przepisach prawa, Z poszanowaniem odpowiedzialności' praw i obowiązków rodziców'';

3. podanie danych umoŻliwi podejmowanie działań mających na cęlu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;

4. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust' 1 lit' c) _ e) oraz ań' 9 ust' 2 lit. c)' f) RoDo:
_ przetwarzaniejest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego cipącego na administratorze;

- przelwarzaniejest niezbędne do ochrony Zywotnych intBresów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby flzycznej,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadanta realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władry
publicznej powierzonej administratorowi;

_ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,
której dane dotyczą,1estftzycznie lub prarvnie niezdolna do wyrłzeniazgody;

_ przętwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawledl iwości przez sądy ;

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

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

dane udostępnlone przez PaniąlPana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim' gdy odbiorcami danych będą niezbędne
insĘtucje upoważnione z mocy prawa, jak sądy, prokuratl'tra, policja oraz szkoĘ, urzędy zainteresowane, domy dziecka, ośrodki
opiekl, domy pomocy społeczne.1 i podobne,

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

9' Administrator 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. 2 ustawy z
dnia 14 lipca l 983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U ' z2018 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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