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INFORMACJA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszym Caritas Diecezji Sosnowieckiej jako administrator danych osobowych informuje Cię, że 

przetwarza Twoje dane osobowe. 

 

I. Administrator danych osobowych 

 

Niniejszym informujemy, że Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Korczaka 5, jest 

administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka/podopiecznego, określonych w formularzu 

zgłoszeniowych w zakresie organizacji i udziału w IV Andrzejkowym Balu Wolontariusza Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej. 

 

 

II. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

 

Podstawą przetwarzania  danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych w zakresie organizacji i 

udziału w IV Andrzejkowym Balu Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 

Twoje dane przetwarzamy w celu organizacji balu. 

 

 

III. Kategorie Twoich przetwarzanych przez nas danych 

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe Twoje i Twojego dziecka /podopiecznego w postaci imienia, nazwiska 

i numeru telefonu 

 

IV. Odbiorcy danych 

 

Twoje dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: 

1) Caritas Polska jako podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych  

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej nie będzie przekazywał danych osobowych Twoich i  Twojego 

dziecka/podopiecznego do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. 

 

VI. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane 

 

Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat ( w celu archiwalnym, rozliczeniowym i sprawozdawczym) 

 

VII. Informacje o Twoich prawach 

 

Informujemy Ciebie, że przysługują Tobie: 

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  

2) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych 

 

Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

udział Twoich dzieci lub odpowiednio podopiecznych w zakresie organizacji i udziału w IV Andrzejkowym Balu 

Wolontariusza „Vivat Niepodległa” Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Jednocześnie Caritas Diecezji Sosnowieckiej 

informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim zakresie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie 

profilowania Twoich danych osobowych. 


