
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez 

Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam,                         

że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym 

jest Ordynariat Polowy w celu organizacji oraz udziału w 62. Międzynarodowej Pielgrzymce 

Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes we Francji. Powyższa zgoda została 

wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie, 

co jednak będzie równoznaczne z wycofaniem się z wyżej wymienionej pielgrzymki.  

 Wyrażam również zgodę na nieodpłatne udostępnianie mojego wizerunku na rzecz 

Ordynariatu Polowego w formie wizualnej i audiowizualnej wykonanego podczas trwania 62. 

Międzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes we Francji. 

 Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę 

zdjęcia za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym 

prawem kanonicznym i prawem polskim, włączając w to publikację w gazetach, 

czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych i stronach internetowych. 

 

 

                                                               ........................................................................... 
                                                                 miejsce, data i czytelny podpis Zainteresowanego 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych                                
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez 
Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku (dalej: Dekret) informuję, że: 

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ordynariat Polowy                                  

z siedzibą przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62; 

2) został ustanowiony inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez wiadomość e-mail: iod@ordynariat.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją                       

oraz przeprowadzeniem 62. Międzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Sanktuarium 

Maryjnego w Lourdes we Francji; 

4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 

5) przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w 62. 

Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes we 

Francji. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych do 

organizacji i przeprowadzenia pielgrzymki lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w pielgrzymce; 



6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

zaangażowane w organizowanie oraz przeprowadzenie 62. Międzynarodowej 

Pielgrzymki Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes we Francji; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania oraz 

przeprowadzenia 62. Międzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Sanktuarium 

Maryjnego w Lourdes we Francji; 

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 

10) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony 

Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, 

kiod@episkopat.pl), jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Dekretu. 


