
 
 

Załącznik nr 1 do procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodzinę zastępczą 

niezawodową lub zawodową 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej dalej „RODO”) Informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 

Rodziny z siedzibą w Gliwicach, ul. Sikorskiego134, e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celach 

związanych z: 

a) prowadzeniem kwalifikacji i szkoleń Pani/Pana do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

b) wprowadzeniem danych Pani/Pana do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

4) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) w przypadku kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 5 lat 

b) w przypadku zakwalifikowania i wprowadzenia do rejestru osób zakwalifikowanych do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 25 lat 

c) w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rodziny zastępczej – 50 lat. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem 

prowadzenia kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zakwalifikowania i 

wprowadzenia do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

zawarcia umowy o prowadzenie rodziny zastępczej. 

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości prowadzenia kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, brak możliwości 

wprowadzenia do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, brak 

zawarcia umowy o prowadzenie rodziny zastępczej.  

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się 

z inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w 

Gliwicach Panią Barbarą Franiak, tel. wew. 8288, e-mail: franiak_b@cpz.gliwice.eu 

Data:………………………………… 

 ………………………………………………………………………. 

(podpis osoby, której dane będą przetwarzane) 
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