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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 jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Pijarskiej 2, 31-015 Kraków. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-

mail: iodo@pijarzy.pl. 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można 

kontaktować się:  

a. telefonicznie pod nr.: 12 422-17-24,  

b. mailowo, pod adresem: kuria@pijarzy.pl. 

4. Dane osobowe uczestnika rekolekcji przetwarzane będą 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) 

w celu realizacji umowy uczestniczenia w wybranym przez uczestnika terminie w rekolekcjach 

organizowanych przez Administratora. 

5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi niezbędne 

dla przeprowadzenia rekolekcji. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą 

być podmioty oraz organy, którym będziemy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego, podmiotowi, który dostarcza rozwiązania 

technologiczne, umożliwiające nam prowadzenie internetowej obsługi zgłoszeń. Przekazywanie to 

będzie się odbywać w oparciu o odpowiednie zapisy prawne, gwarantujące odpowiedni stopień ochrony 

danych wymagany przez Komisję Europejską. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat 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. 

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisania się i uczestniczenia w 

organizowanych rekolekcjach. 
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