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KLAUZULA INFORMACYJNA –  

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 

ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8,54-239 Wrocław, prowadząca Całodobową Placówkę 

Opiekuńczo-Wychowawczą OPOKA (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: 

ot@diakonia.pl.   

 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: iod@diakonia.pl albo CORE Consulting, 

ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.  

 

3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka (dalej również jako: Państwa dane 

osobowe) przetwarzamy w celu sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej dla Państwa 

dziecka, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

4. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 

innej placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywało dziecko i/lub bezpośrednio od 

Państwa. 

 

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie ciążących na nas obowiązków 

prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – w zakresie w jakim przetwarzamy dane 

osobowe na podstawie Ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 

6. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest 

obowiązkowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki i wychowania 

Państwa dziecku. 

 

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

8. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w 

których dane są przetwarzane, w szczególności do czasu zakończenia okresu przebywania w naszej 

placówce oraz przez okres niezbędny do rozliczalności naszych działań zgodnie z przepisami 

prawa.  

 

9. Nie udostępniamy na własność Państwa danych żadnym podmiotom komercyjnym. Państwa 

dane mogą być jednak ujawnione: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane 

przez nas w bieżącej działalności, 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 

działalności,  
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e. kurierom i Poczcie Polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją, 

f. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina). 

Dodatkowo, Państwa dane osobowe, na podstawie przepisów prawa lub w ramach 

wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu 

publicznego, mogą być udostępniane instytucjom państwowym lub samorządowym, takim jak np. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, asystenci rodziny, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, szkoły i inne placówki 

oświatowe, podmioty wykonujące działalność leczniczą, policja, sądy. Dane mogą być również 

udostępniane członkom zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.  

Jeśli jesteś zainteresowany, jakie są to podmioty, napisz na adres naszej placówki: Fundacja 

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8,54-239 

Wrocław, bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: ot@diakonia.pl. 

 

10. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.\ 

 

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez kontakt pod adresem e-

mail: ot@diakonia.pl lub listownie na adres: Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 

ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław. 

 

12. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych 

osobowych, to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 

nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-

03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  

 

 

 

 
___________________________________ 
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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