
OŚWIADCZENIE  
 

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
pozyskanych w procesie rekrutacji kandydatów na opiekunów 

prawnych/kuratorów   
osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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), oświadczam, że  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału  

w procesie rekrutacji na opiekuna prawnego/kuratora osób ubezwłasnowolnionych 
całkowicie lub częściowo przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy. 

Oświadczam, że  

wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, wskazanych powyżej, do 

właściwego sądu, który zwróci się do Ośrodka o wskazanie kandydata na opiekuna 

prawnego/kuratora osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo w celu 

ustanowienia opiekunem prawnym/kuratorem.    
Zostałam/łem) poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 

poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy  

iod@ops-targowek.waw.pl.  

Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

                                                                                            …………………………………..……………………….. 

                                                                                                data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych,  
dla kandydatów na opiekunów prawnych/kuratorów   

osób ubezwłasnowolnionych  całkowicie lub częściowo. 
 

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

z 27 kwietnia 2016r. 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, dalej: RODO), 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. św. Wincentego 87                           

w Warszawie (03-291). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym 

można się skontaktować mailowo pod adresem iod@ops-targowek.waw.pl lub 

pocztą na adres Ośrodka wskazany w ust. 1. 

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia 

rekrutacji na opiekuna prawnego/kuratora na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 

1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020, poz. 1359 z późn. zm.) 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów na opiekunów 

prawnych lub kuratorów stanowi pisemna zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 

poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Administratora pod adresem 

wskazanym w ust. 1 lub na adres e-mail iod@ops-targowek.waw.pl. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem 

6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane 

w Ośrodku do czasu obowiązywania udzielonej zgody, aż do momentu przekazania 

do właściwego sądu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 

RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo żądania ograniczenia ich 

przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych 

(art. 17 RODO).  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli 

Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie 

danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

10. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, których 

Administratorem jest Ośrodek. 

11. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO). 

 

 

 

Zapoznałem/Zapoznałam się                                               ...……………………………………………… 

                                                                                                          data i podpis osoby informowanej  


