
 

Załącznik nr 2 do procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe 

 lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

 

 

              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem 

tel.:  61 28 30 373 lub 722 369 867 

www: pcpr.srem.pl, e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl  

 

 

 

……………………………………………….  ……………………………….. 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)   (miejscowość i data) 
 
…………………………………………………………. 
(miejsce zamieszkania) 
  
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

 
OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

 
            W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku na kandydata do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej oświadczam, iż oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.   
 

            Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na, że: 
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63 – 100 Śrem;  
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Bartkowiak, z którym można kontaktować się e-

mailowo: kontakt@kancelariabartkowiak.pl. 
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c 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 takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie 

konsekwencjami określonymi w ustawie wskazanej w pkt 3; 
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 3 oraz  

z obowiązku ich archiwizowania; 
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych  

dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

 
 

……………………………………………………….. 
        podpis 

mailto:pcpr@pcpr.srem.pl

