
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 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 tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, 

informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych Nr 1 reprezentowany przez Dyrektora Zespołu. 

Z Administratorem może Pani/Pan się skontaktować się poprzez adres e-mail: 

sekretariat@zpow.waw.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zespół do obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan kierować pytania 

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień na adres e-mail: iodo@zpow.waw.pl lub pisząc na adres Administratora 

podany powyżej.  

3. Administrator przetwarza dane: 

 wychowanków i byłych wychowanków obsługiwanych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 

 rodziców i członków rodziny wychowanków i byłych wychowanków obsługiwanych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

 opiekunów prawnych wychowanków i byłych wychowanków obsługiwanych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

 osób odwiedzających wychowanków i byłych wychowanków obsługiwanych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

 pracowników oraz byłych pracowników, 

 obecnych i byłych wolontariuszy, 

 obecnych i byłych praktykantów i stażystów, 

 obecnych i byłych rodzin zaprzyjaźnionych, 

 kontrahentów oraz osób ich reprezentujących współpracujących z Administratorem na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 

4.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w trybie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami  w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
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c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  w 

trybie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów określonych w przepisach prawa, w szczególności w: 

 ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

 ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

 ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

 ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa 

wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z  przepisów 

prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu 

Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. 

podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi archiwizacji i niszczenia 

dokumentów. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo 

do bycia zapomnianym), 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiada Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks pracy, siedziba oraz otoczenie siedziby Administratora jest objęte 

systemem monitoringu wizyjnego. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego 

przetwarzane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy, po upływie którego są one usuwane 

poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie/nagrania z 

monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

 


