
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ  

ORAZ PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 RODO i art. 14 RODO 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego 9  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dane kontaktowe: telefon  

530-035-528, e-mail: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny na podstawie art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej: 

a) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy 

społecznej: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, dane identyfikujące dokument potwierdzający tożsamość, data i miejsce urodzenia, 

stan zdrowia w tym: stopień i rodzaj niepełnosprawności, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, karalność, źródło        

i wysokość dochodu oraz inne dane niezbędne do realizacji zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

b) na podstawie Pana/Pani dobrowolnej i świadomej zgody, wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w tym: e-mail, 

telefon, informacja o stanie majątkowym i wizerunek, 

w celach procedury kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, uzyskania informacji o funkcjonowaniu rodziny oraz związanych ze sprawowaniem 

nadzoru i kontroli nad pieczą zastępczą, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, przetwarzane będą w formie 

elektronicznej i papierowej. 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest PCPR w Lublińcu a przekazane dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie 

innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, urzędom gminy, starostwom powiatowym, placówkom oświatowym, placówkom służby 

zdrowia, instytucjom finansowym i bankowym, poczcie, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, organom wymiaru 

sprawiedliwości i ścigania, podmiotom współpracującym przy obsłudze informatycznej, pomocy psychologicznej i osobom 

uczestniczącym w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej oraz innym instytucjom i organom administracji publicznej, jednostkom 

organizacyjnym współpracującym na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy 

społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, stowarzyszeniom i fundacjom realizującym zadania wynikające 

z wyżej wymienionych przepisów. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim; 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny, zgodnie z klasyfikacją wynikającą z rzeczowego wykazu akt. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Prosimy wyraźnie potwierdzić, że zgadza się Pan/Pani zgodnie z pkt. 3 lit. b RODO na przetwarzanie podanych powyżej danych 

osobowych: 
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…………………………………………………. 

                                                                       Data i podpis kandydata na rodzica zastępczego       


