
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez 

Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż 

wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, parafia 

zamieszkania, nr telefonu w celu przeprowadzenia zapisów na katechezę przedślubną oraz 

wydania zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedślubnej. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być 

cofnięta w każdym czasie. 

 

………………………………… 

(Podpis wyrażającego zgodę) 

 

 

 

Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach: 
 

 Prawie do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących mnie danych 
osobowych. 

 Prawie do sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 Prawie do przenoszenia danych. 

 Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

 Prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Kościelnego Inspektora Ochrony 
Danych (zawsze, jeżeli dane przetwarza kościelna publiczna osoba prawna) lub Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wyłącznie w sytuacji, gdy skarga dot. 
przetwarzania w zakresie nieobejmującym wewnętrznej działalności Kościoła). 

 

………………………………… 

(Podpis wyrażającego zgodę) 
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