Załącznik nr 1

INFORMACJA RODO
Poniższa informacja dotyczy zarówno Rodziców/Opiekunów Prawnych, jak i Szkół.
Użyte skróty
AOA

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego
1a

RODO

to obowiązujący w całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący ochrony
prywatności. Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie 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)

ustawa

Ustawa, które reguluje postępowanie adopcyjne i inne zadania ośrodków
adopcyjnych, tj. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z
późn. zm.). Można się z nią zapoznać w siedzibie AOA lub na stronie
internetowej Sejmu RP: prawo.sejm.gov.pl

Witamy ☺ Konkurs organizowany przez AOA będzie wiązać z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych. To znaczy, że m.in. poprosimy Panią/Pana o podanie w dokumentach
takich danych takie jak imię, nazwisko itp. i będziemy przechowywać je w naszej
dokumentacji. W związku z tym prawo zobowiązuje nas do przekazania Pani/Panu
szczegółowej informacji o prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Dziękujemy ☺
Informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych: Ilekroć poniżej będzie mowa o Pani/Panu
rozumie się przez to również Pani/Pana dziecko/dzieci. Informacja RODO dot. zdjęć i
wizerunku jest zawarta w odrębnym załączniku do Regulaminu Konkursu, tj. w Załączniku nr
2.
Informacja dla Szkół: Informacja RODO dot. zdjęć i wizerunku jest zawarta w odrębnym
załączniku do Regulaminu Konkursu, tj. w Załączniku nr 2.

1. Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
(AOA). Nasza dane kontaktowe to:
Adres:

Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a

Strona www:

csr.org.pl (i tam zakładka „Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny”)

Adres e-mail:

aoa@csr.org.pl

Telefon:

42 682 18 88, 607 16 19 20

Godziny otwarcia:

w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 9 – 16, w środy 9 - 20

AOA jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej Centrum Służby Rodzinie z
siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Stąd też Centrum jest Współadministratorem
Pani/Pana

danych

(Centrum

posiada

osobowość

prawną

na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości
prawnej Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi, Dz.U. 1999 r. Nr 20, poz. 177).
2. Z jakiego źródła uzyskujemy Pani/Pana dane?
Informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych:
Pani/Pana uzyskujemy bezpośrednio od Państwa albo ze szkoły Państwa dziecka.
Informacja dla Szkół:
Pani/Pana uzyskujemy bezpośrednio od Państwa albo z Państwa szkoły.
3. W jakim celu przetwarzamy dane Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
Pani/Pana dane przetwarzamy:
a) w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o
laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora i jego
Partnerów – co jest związane z realizacją zadań AOA wynikających m.in. z ustawy
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO), w tym w celu realizacji ustawowych
zadań wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. j RODO),

b) w celu prowadzenia analiz statystycznych/naukowych/optymalizacyjnych działalności
AOA; w celach prowadzenia archiwum AOA; w przypadku zaistnienia sporów - w celach
związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
ewentualnie w celach naukowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
Ponadto, informujemy, że w budynku Domu Samotnej Matki oraz w budynku Kompleksu
Żywieniowego przy ul. Broniewskiego 1a oraz wokół nich – tj. tam, gdzie może się
Pani/Pan znaleźć, kontaktując się z AOA – jest stosowany monitoring wizyjny. Kamery
zainstalowane są wewnątrz i na zewnątrz budynku:
c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy).
4. Komu Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione?
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione stronom trzecim, ale jedynie
w zakresie niezbędnym w danej sytuacji: (a) naszym upoważnionym pracownikom,
wolontariuszom, stażystom lub praktykantom (którzy zajmują przetwarzaniem danych), (b)
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Województwo Łódzkie, tj.
podmiot finansujący AOA w toku kontroli AOA); (c) podwykonawcom AOA, tj. firmom,
świadczącym na rzecz AOA usługi: pocztowe, informatyczne, prawne itp. AOA
w

przetwarzaniu

Pani/Pana

danych

nie

będzie

stosować

zautomatyzowanego

podejmowania decyzji.
Jeśli zgodzi się

Pani/Pan

na

podawanie do publicznej

wiadomości imienia

i nazwiska swojego dziecka, autora pracy w związku z udziałem w Konkursie „Adopcja
– droga do rodziny”, może się ono pojawić we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. To może wiązać się z przekazaniem danych
do państwa trzeciego (np. w przypadku zamieszczenia informacji na Facebook’u – do USA,
gdzie Facebook ma siedzibę). Będziemy brali pod uwagę jedynie tych usługodawców z
państw trzecich, którzy wg prawa Unii Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony
(np. w przypadku Facebook’a – poziom ochrony zapewniony jest przez tzw. Tarczę
Prywatności, szczegóły: tutaj www.privacyshield.gov).
5. Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wyznaczony celami i zakresem danych,
m.in. przez czas trwania Konkursu, przez okres wskazany przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, czas związany z możliwością kontroli AOA i czas archiwizacji
dokumentacji. Dane mogą być również przetwarzane przez czas trwania okresu
przedawnienia, czas możliwego dochodzenia/obrony przed roszczeniami, także przez czas
trwania postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego albo mediacyjnego.
W zakresie monitoringu w budynkach przy ul. Broniewskiego 1a nagrania obrazu mogą być
przechowywane

przez

okres

nieprzekraczający

3 miesięcy

od

dnia nagrania. W

przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).
6. Czy podane przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obowiązkowe?
Nie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu.
7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz w zakresie wyznaczonym przez RODO także
prawo do usunięcia danych.
W przypadku wskazanym w pkt 3 lit. b-c powyżej przysługuje także prawo do sprzeciwu.
Na zasadach wskazanych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych
osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym w przypadku AOA jest Kościelny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych; kiod.episkopat.pl; adres: skwer kard. Stefana
Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa; w takiej sytuacji najpierw zachęcamy do
kontaktu z nami.
W razie zmiany któregokolwiek z w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.
Jeśli ma Pani/Pan jeszcze jakiekolwiek pytania czy wątpliwości – zapraszamy do kontaktu
z AOA.

