INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Ośrodek Adopcyjny Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Ja niżej podpisana/ny, działając świadomie i dobrowolnie, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
Administratora

przez

tj. Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach, moich danych osobowych w zakresie

prowadzonej diagnozy psychologiczno –pedagogicznej związanej z realizacją procedury adopcyjnej (tj. gromadzenie
wymaganych dokumentów i informacji wynikających ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, badania psychologiczne i pedagogiczne,
uczestnictwo w

szkoleniu oraz

inne

niezbędne

dla

procesu przysposobienia działania) oraz udzielanej pomocy

psychologicznej, pedagogicznej i prawnej w formie poradnictwa, konsultacji lub wsparcia. Oświadczam, że zapoznałam/łem
się z Klauzulą informacyjną i jestem poinformowana/ny, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w
każdej chwili odwołać
...................................................................

....................................................................

(data i miejscowość)

(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, 68-200 Żary, ul Wrocławska 5
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod
adresem poczty elektronicznej: Radosław Sobieraj, email: biuro@ragacom.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek Adopcyjny Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach
gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
− art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
− art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w celach określonych w treści zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące oraz innym podmiotom
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ściśle określonych sytuacjach i z zachowaniem wysokich standardów
bezpieczeństwa.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Adopcyjny Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach przechowywane
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych
osobowych w Lubuskim Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Lubuskiego Ruchu z dnia 24 maja
2018 r.
7. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań administratora danych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w
art. 22 RODO.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

