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KANCELAR IA
SENATU

BIURO ANALIZ ,  DOKUMENTACJ I  
I  KORESPONDENCJ I

Szanowna Pani, 

uprzejmie informuję, że decyzją z 30 marca 2020 r. przewodniczącego Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksandra Pocieja petycja Stowarzyszenia na Rzecz 

Niepełnosprawnych SPES z dnia 2 marca 2020 r. - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - została przesłana do Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

Wskazać należy, że petycja skierowana do Senatu RP i Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji dotyczyła zmiany Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób 

w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162 ze zm.).

Z uwagi na powyższe okoliczności oraz fakt, że Senat RP - jako organ władzy 

ustawodawczej - nie uczestniczy w pracach legislacyjnych prowadzonych nad aktami 

wykonawczymi do ustaw, w tym rozporządzeniami, zatem nie jest adresatem właściwym 

do rozpatrzenia przedmiotowej petycji, dlatego też zasadne było przekazanie petycji 

Stowarzyszenia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Pani
Dobrosława Walkiewicz 
Koordynator Programów 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Niepełnosprawnych SPES
ul. Kościuszki 46
40 - 048 Katowice 
spes@spes.org.pl
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Warszawa, 01 kwietnia 2020 r.

Z poważaniem

Danuta Antoszkiewicz
wicedyrektor
/podpisano elektronicznie/
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Informacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zgodnie z rozporządzeniem 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), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, 

b) e-mail: iodo@senat.gov.pl; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego określonego w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana 

zgody określonej w art. 4 i 5 ustawy o petycjach, w celu realizacji procesu 

rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym 

organom i instytucjom według właściwości, na zasadach określonych w art. 6 

ustawy o petycjach;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533 

ze zm.);

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawa wymienione 

realizowane są przez Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii 

Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, e-mail: kontakt@senat.gov.pl; 

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

Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych - narusza przepisy prawa.
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