
……………………… 
(miejscowość, data) 

Imię:    …………………… 
Nazwisko:   …………………… 
adres zamieszkania:  ……………………  
telefon kontaktowy:  …………………… 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Al. Jana Pawła II 6 
83-200 Starogard Gdański 

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora* 

Oświadczam, że zgłaszam się jako kandydat na opiekuna prawnego/kuratora*. 

W związku z powyższym oświadczam, że: 

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. nie jestem pozbawiona/y praw publicznych; 

3. nie zostałam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej; 

4. nie byłam/em karany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec 

osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we 

współdziałaniu z nim; 

5. nie orzeczono wobec mnie zakazu prowadzenia działalności związanej z 

wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub 

obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 
* niepotrzebne skreślić 

.............................. 
 (podpis) 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI OPIEKUNA PRAWNEGO/KURATORA OSÓB 

UBEZWŁASNOWOLNIONYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

dalej - RODO informujemy, że: 

 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy alei Jana Pawła II 6, 83-200 

Starogard Gdański, tel. 58 562 44 58, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się: 

a. telefonicznie: 537 005 680, 

b. drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl, 

c. osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu spotkania. 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem swojej 

kandydatury na sprawowanie funkcji opiekuna prawnego/kuratora osób 

ubezwłasnowolnionych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

przepisu prawa art. 3 pkt. 5 lit. „j” Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i 

kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 

administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 r. nr 34 poz. 198 

z późn. zm.) w związku z artykułem 149 par. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 r. poz. 1359), art. 6 ust. 1 RODO lit. c i e.  

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Administratorem umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmiotom zapewniającym 

utrzymanie systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym zewnętrzną 

obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania naboru i 

sprawowanie funkcji opiekuna prawnego/kuratora osób ubezwłasnowolnionych. Po 

zakończeniu tego okresu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach 

archiwizacyjnych na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz 

zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją Kancelaryjną – przez okres 10 lat 

od końca roku, w którym zakończono nabór lub ustało sprawowanie funkcji opiekuna 

prawnego/kuratora osób ubezwłasnowolnionych. 

mailto:sekretariat@mops.starogard.pl
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6. Przysługujące prawa 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. sprostowania danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. usunięcia danych. 

7. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Stawki 2. 

8. Wymóg podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na sprawowanie 

funkcji opiekuna prawnego/kuratora osób ubezwłasnowolnionych i uczestnictwo w 

naborze. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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