
KLAUZULA INFORMACYJNA - KANDYDACI NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I 

KURATORÓW USTANAWIANYCH PRZEZ SĄD REJONOWY DLA OSÓB 

CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH ORAZ 

PRZEDSTAWICIELI DLA OSÓB NIEOBECNYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

3) podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazywania 

kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego, kuratora lub doradcy 

tymczasowego, w związku z zapytaniem Sądu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z art. 149 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć  

w procesie wskazywania kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego, kuratora 

lub przedstawiciela w związku z zapytaniem Sądu; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody; 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być sądy, upoważnieni pracownicy 

administratora; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 
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