
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L
119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja 
Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa.

2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować 
się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: parakow@jezuici.pl lub 
listownie z dopiskiem „dane osobowe”;

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(dobrowolnie wyrażonej zgody) w celu uczestnictwa w inicjatywie "Dach nad Głową" 
organizowanej przez Parafię Rzymskokatolicką św. Andrzeja Boboli w Warszawie (ul. 
Rakowiecka 61) i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z 
organizacją inicjatywy.

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom 
poza podmiotami upoważnionymi przez przepisy prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, w 
przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o innych wydarzeniach będą 
przetwarzane do czasu jej odwołania;

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane, bez ich podania nie będzie możliwe informowanie o kolejnych materiałach 
udostępnianych w ramach inicjatywy;

9. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.




