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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję 

Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. 

Antoniego z Padwy w Ściechowie – ks. Krzysztof Jarzynka: proboszcz 

2) inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej jest ks. Robert 

Kaszak. (notariusz@kuria.pl).  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych i 

misji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. 

4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;  

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. św.. Antoniego z 

Padwy w Ściechowie; 

6) Pani/Pana dane osobowe (zaznaczyć właściwe)  

• nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

• będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazywane dane będą odpowiednio 

zabezpieczone za pomocą: przesyłką poleconą opatrzone klauzulą POUFNE).  

• może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do kościelnej osoby 

prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pisemną 

prośbę lub wizytę w kancelarii parafialne Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego 

z Padwy w Ściechowie. 

7)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań 

wynikających z misji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, regulowanych Kodeksem Prawa 

Kanonicznego. 

8)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 

9)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Dekretu; 

9)podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z działalnością Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Ściechowie. 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop?org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=89a06571c62366535bd993807fa0a4f6#goToAccountDetails

