
Dane osobowe zbierane w niniejszej karcie zgłoszeniowej na rekolekcje

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać 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
(dalej: „RODO”).  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:

Co musisz zrobić?

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać zasady, na jakich będą organizowane rekolekcje
przez Wspólnotę Przymierza Rodzin MAMRE. Jeśli chcesz wziąć udział w rekolekcjach, wyraź zgodę na
przetwarzanie  Twoich  danych osobowych  zawartych w niniejszej  karcie  zgłoszeniowej,  oraz  danych
osobowych Twoich dzieci  objętych niniejszą kartą zgłoszeniową - podpisz w miejscu wskazanym na
wyrażenie  zgody.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  zapisania  Cię  do  udziału  w
rekolekcjach. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE (dalej:
„WPR MAMRE”) z siedzibą w Częstochowie (42-202 Częstochowa) przy ul. Zawierciańskiej  4.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Artur Krzyża – adres mailowy: iodo@mamre.pl

Cel przetwarzania danych osobowych.

WPR  MAMRE  zbiera  i  przetwarza  niniejsze  dane  osobowe  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia
rekolekcji oraz rozliczenia kosztów rekolekcji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie Twoja zgoda, zaś w przypadku zażądania
przez Ciebie wystawienia faktury – przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W
takim wypadku podanie danych będzie Twoim obowiązkiem ustawowym.

Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekolekcji albo, gdy  zażądasz wystawienia
faktury za udział w rekolekcjach - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa, na potrzeby kontroli skarbowej - przez okres 5 lat od dnia wystawienia faktury.

Twoje prawa.

Masz prawo do dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do przeniesienia  Twoich  danych osobowych
przetwarzanych przez nas. W tym celu wyślij informację pisemnie na adres WPR MAMRE albo prześlij
informację mailową na adres admin@mamre.pl.

W każdej  chwili  możesz cofnąć niniejszą zgodę poprzez przesłanie pisemnej  informacji  o wycofaniu
zgody na adres WPR MAMRE albo poprzez przesłanie informacji mailowej na adres admin@mamre.pl,
z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez
WPR MAMRE przed wycofaniem zgody.

Masz  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  („PUODO”),  gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
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Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Wspólnotę  Przymierza  Rodzin

MAMRE w celu organizacji, przeprowadzenia rekolekcji oraz rozliczenia kosztów rekolekcji.

Jestem świadom, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………….

Data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich dzieci zawartych w niniejszym zgłoszeniu na rekolekcje

przez  Wspólnotę  Przymierza  Rodzin  MAMRE,  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia  rekolekcji  oraz

rozliczenia kosztów rekolekcji.

Jestem świadom, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………….

Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących moich przekonań religijnych i  przynależności

wyznaniowej przez  Wspólnotę  Przymierza  Rodzin  MAMRE  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia

rekolekcji. 

Jestem świadom, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………….

Data i czytelny podpis


