
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 
_________________                                                                          
Data





Regulamin i Polityka prywatności 
 

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika rekolekcji jest Ruch Światło-Życie Diecezji 

Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie 17-312, ul. Kościelna 10, tel. 609 024 206, 

email xjarek@gmail.com. 

2. Dane osobowe uczestnika rekolekcji przetwarzane będą w celu realizacji umowy 

uczestniczenia w rekolekcjach oazowych w wybranym przez uczestnika terminie 

organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej na podstawie 

art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz 6 ust 1 pkt b rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). 

3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom i 

prowadzącym rekolekcje, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy 

usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe, ewentualnemu 

ubezpieczycielowi oraz dostawcom usług transportowych. W uzasadnionych przypadkach 

odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy 

zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia rekolekcji, 

natomiast w przypadku wpłaty opłat za rekolekcje za pośrednictwem podmiotu płatniczego 

przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od 

zakończenia roku, w którym realizowane były rekolekcje. 

6. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik posiadają 

prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik mają prawo 

wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

8. Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletniego 

uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji 

umowy, jak również niezbędne do zapewnienia opieki ich uczestnikom oraz w celach 

korespondencyjnych i archiwizacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanych przez nas rekolekcjach i 

szkoleniach. 

9. Dane w celu zapisu uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg powyższej polityki prywatności: 

 

 

____________________________________________________ 

(Data i czytelny podpis) 

mailto:xjarek@gmail.com


Przetwarzanie wizerunku 
 

Zgoda na nieograniczone czasowo przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie 

wizerunku uczestnika rekolekcji w formie fotografii cyfrowej oraz filmów, przez osoby 

wymienione w pkt. 3. Regulaminu i Polityki prywatności (dostępnych na stronie: 

https://oazadrohiczynska.com/regulamin-i-polityka-prywatnosci/ ), w tym w szczególności na 

potrzeby działalności za pośrednictwem strony internetowej https://oazadrohiczynska.com/ oraz 

portalu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/oaza.drohiczyn/ . 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku uczestnika: 

 

 

____________________________________________________ 

(Data i czytelny podpis) 
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