
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przekazanych do Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej udzielamy następujących informacji dotyczących przetwarzania danych 

osobowych: 

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych oraz danych osobowych 

przekazanych w tej korespondencji jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej  

w Sosnowcu przy ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: sosnowiec@caritas.pl, 

tel.: 48 (32) 363 03 70; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 

ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sosnowiec@caritas.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji korespondencji, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f RODO1 oraz 

rozpatrzenia zawartych w korespondencji spraw zgodnie z kodeks postępowania 

administracyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w rozumieniu 

art. 6 ust. 1 lit c RODO1;  

4) odbiorcą danych osobowych jest Centrum Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 

5) administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego 

lub do organizacji międzynarodowej; 

6) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy RODO1. 

7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych  

w rozdziale III RODO1; 

8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO1; 

9) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO1; 

10) jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza RODO1, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach przetwarzania danych osobowych 

11) rozpoznanie skargi lub wniosku wiąże się z podaniem danych osobowych, takich jak 

imię, nazwisko (nazwa) oraz adres wnoszącego i ma charakter dobrowolny. 

Nieprzekazanie danych osobowych, oznacza, że rozpoznanie skargi lub wniosku nie 

będzie możliwe. 
 

 

 

                                                           
1 RODO oznacza rozporządzenie 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) 


