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Załącznik nr 3 do Procedury kwalifikowania kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie 

 

………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ / PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU 

DZIECKA* 

 

Ja / My* …………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/ała/ali*….……………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam/y* co następuje: 

Wyrażamy/y* zgodę na przetwarzanie moich/naszych* danych osobowych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w zakresie przewidzianym niżej wskazaną procedurą oraz przepisami prawa, w celu 
przeprowadzenia wobec mnie/nas* procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w szczególności w celu 
organizacji i przeprowadzenia szkolenia PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza. 

* niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8. 

2. Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających  
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji procedury 
kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych. 

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
 osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

5. Ma Pani/Pan/Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

mailto:pcpr@powiat.poznan.pl
mailto:pcpr@powiat.poznan.pl


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 
Poznań tel. (61) 8410-710, fax (61) 8410-711, e-mail: 
pcpr@powiat.poznan.pl 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa w tym w szczególności ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 
 
 

…………………………………………………………. 

….……………………………………………………… 
(podpisy osób składających wniosek) 

 

 

INFORMACJA 
1) Zgodnie z art. 4 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); 

2) W myśl art. 4 ust;. 4  ww. rozporządzenia, przez przetwarzanie danych rozumie się operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 
lub niszczenie. 
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