
Klauzula informacyjna -  Informacje o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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, dalej RODO) 

informujemy, iż:  

1. Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej 

w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Korczaka 5, nr telefonu: + 48 32 363-03-70, adres e-mail: 

sosnowiec@caritas.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 32 363-03-76.  

3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z organizacji i uczestnictwa Pani/Pana dziecka w letnim wypoczynku „ Wakacyjna przygoda”.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu.   

5. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do 

zorganizowania, przebiegu oraz rozliczenia „Wakacyjnej przygody” organizowanej przez Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej w 2020r. i wynikających z odrębnych przepisów. 

6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych mogą być: podmioty lecznicze oraz inne np. organy 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. 

7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów 

prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów organizacyjnych i rozliczeniowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z organizacji letniego wypoczynku przez Caritas 

Diecezji Sosnowieckiej jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa Pani/Pana dziecka  w koloniach letnich organizowanych przez Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej.  

9. W związku z przetwarzaniem przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu udostępnianych przez 

Panią/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

− dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępnione dane 

osobowe nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do 

których zobowiązany jest Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu, 

− sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

− ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

− sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, przy czym przepisy odrębne 

mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych:/UODO/SkrytkaESP.  

                                                                                        

 

        ………………………………………………………  

                                                                                                                 data i podpis rodzica/opiekuna dziecka  


