
 
 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest:  

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Moniuszki 3, 43-300 Bielsko-Biała 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679) 

informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od 

dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z 

przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Katolickie Stowarzyszenie 

Oświatowe, ul. Moniuszki 3, 43-300 Bielsko-Biała.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 

2016/679): 

a) w celu wykonania umowy – świadczenia usług, realizacji zadań 

statutowych i regulaminów;  

b) w celu kierowania treści informacyjnych; 

c) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w 

przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz 

nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas 

wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, 

w jakim dane przetwarzane są w celu wycofania zgody lub wniesienia 

sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

4. Podanie danych osobowych wymagane na podstawie przepisów prawa ma 

charakter obligatoryjny, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako 

fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa będzie brak 

możliwości realizacji zadań i uprawnień statutowych. 

 

 



 
 

 

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE? 

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią 

podstawę prawną. 

 Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). 

 Partnerom, Instytucją, Organizacją działającym na nasze zlecenie, aby w 

naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać. 

 Innym administratorom (np. kurierom, dystrybutorom). 

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

DANYCH OSOBOWYCH 

 Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

wycofaniem. Prawo do wycofanie zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili 

wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji 

nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. 

Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo 

przetwarzać Państwa dane. 

 Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji stwierdzenia 

naruszenia przepisów  Rozporządzenia 2016/679 w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. 

 Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych, gdy są one 

błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. 

 Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez 

uzasadnionych podstaw prawnych. 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia 

przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. 

 Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych. 

 Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, 

które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu 

powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. 

Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od 

przepisów prawa. 

…………………………….. 

DATA I PODPIS ADMINISTRATORA 


