
POLITYKA PRYWATNOŚCI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
EWANGELIZACYJNEGO POSŁANIE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne POSŁANIE z
siedzibą  w  Toruniu  (Biuro  Stowarzyszenia:  ul.  Lecha  5-7,  87-100  Toruń;  NIP:  956-219-61-60,
REGON: 340310119; wpisane do   Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000343395).

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym
przede wszystkim z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

3. Zasady,  podstawy,  cele  przetwarzania  danych  osobowych  w  związku  z  prowadzonym punktem
przedszkolnym  zostały  ujęte  w  odrębnym  dokumencie  („Klauzula  informacyjna  Punktu
przedszkolnego“).

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności  –  przetwarzanie  danych osobowych  może  się  odbywać  wyłącznie,  gdy zaistnieje  co
najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie
uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa na wszystkie
cele;

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego
zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła
pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż
jest  to  konieczne.  W  praktyce  dokonujemy  indywidualnej,  konkretnej  oceny,  przez  jaki  okres
powinniśmy  przetwarzać  Państwa  dane.  Okres  przechowywania  jest  uzależniony  od  wielu
zmiennych. Obrazując powyższe:

▪ dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w
zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania.

6. Integralności  i  poufności  danych  –  Państwa  dane  są  zabezpieczone  za  pomocą  odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić
przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  ze  wskazaną  powyżej  zasadą  legalności,  przetwarzanie  danych  osobowych  może  się  odbywać
wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.



W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w
szczególności:

 art.  6 ust.  1 lit.  a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
odrębnej,  dobrowolnej  zgody.  W  praktyce  będziemy  ubiegać  się  o  Państwa  zgodę  w  celu
przeprowadzenia rekrutacji wolontariuszy, zapisów na rekolekcje, dostarczania newslettera;

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;

 art.  6 ust.  1 lit.  c  RODO –  przetwarzanie  jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego  na  Administratorze.  Przesłanka  ta  stanowi  m.in.  podstawę  przetwarzania  danych
osobowych personelu;

 art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

IV ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osób aplikujących o udział w rekolekcjach

a) dane te przetwarzamy, ażeby móc przeprowadzić rejestrację na organizowane rekolekcje;
b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 dane identyfikacyjne
 dane kontaktowe

c) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Jednak  odmowa  ich  podania  (lub  podanie
danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zapisanie na rekolekcje;

d) zasadą jest, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zapisów na rekolekcje. Po
zakończeniu zapisów, dane osób,  które nie przystąpiły ostatecznie do rekolekcji  zostają usunięte
(chyba, że co innego wynika z przepisów prawa lub zgody osoby, której dane dotyczą).

2. Dane uczestników rekolekcji

a) dane te przetwarzamy, ażeby móc zorganizować i przeprowadzić rekolekcje;
b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 dane identyfikacyjne
 dane kontaktowe
 dane niezbędne do dokonania rozliczeń

c) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Jednak  odmowa  ich  podania  (lub  podanie
danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić udział w rekolekcjach;

d) Dane  osobowe  przestajemy przetwarzać  po  zakończeniu  rekolekcji.  Po  tym czasie  dane
uczestników zostają usunięte (chyba, że co innego wynika z przepisów prawa lub zgody
osoby, której dane dotyczą).

3. Dane odbiorców prenumeraty



a) dane te zbieramy w celu cyklicznego dostarczania wydawanego czasopisma
b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
 dane kontaktowe
 dane niezbędne do dokonania rozliczeń

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

d) Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji  umowy. Podstawa
do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w
szczególności,  gdy  upłynie  okres  przedawnienia  danych  roszczeń,  gdy  ustaną  obowiązki
Stowarzyszenia na tle ordynacji podatkowej).

4. Dane osób składających zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem sklepu internetowego

a) dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji.
b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
 dane kontaktowe
 dane niezbędne do dokonania rozliczeń

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
d) Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji  umowy. Podstawa
do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w
szczególności,  gdy  upłynie  okres  przedawnienia  danych  roszczeń,  gdy  ustaną  obowiązki
Stowarzyszenia na tle ordynacji podatkowej).

5. Dane osobowe naszego personelu

a) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika
(lub osoby współpracującej). Podstawą przetwarzania tych danych będą właściwe przepisy prawa
(przede wszystkim Kodeksu pracy) lub fakt zawarcia umowy;
b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej
będą to:

 dane identyfikacyjne
 dane kontaktowe
 informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
 informacje wynikające ze świadectw pracy
 inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

c) W odniesieniu do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy obowiązuje zasada, zgodnie z
którą,  wynikającemu  z  ustawy  uprawnieniu  pracodawcy  do  pozyskiwania  danych  osobowych
odpowiada prawny obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Jako pracodawcy nie nadużywamy
swoich uprawnień, kierujemy się zasadą minimalizacji danych;
d) Okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane osobowe pracowników wynika wprost
z przepisów prawa. W odniesieniu do najważniejszych danych, najczęściej będzie to 50 lat.

6. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji personelu

a) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny
predyspozycji i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;



b)  pobieramy  wyłącznie  te  informacje,  które  są  niezbędne  dla  przeprowadzenia  rekrutacji.
Najczęściej będą to:

 dane identyfikacyjne
 dane kontaktowe
 informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
 informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
 inne – stosownie do okoliczności rekrutacji

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi przeprowadzenie naboru;
d) zasadą jest,  że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby danej  rekrutacji.  Po jej
zakończeniu, dane osób, które nie zostały zatrudnione zostają usunięte (chyba, że co innego wynika
z przepisów prawa lub zgody osoby, której dane dotyczą).

7. Dane osobowe wolontariuszy

a)  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  realizacji  wolontariatu.  Podstawą  przetwarzania  tych
danych będzie fakt zawarcia porozumienia (w tym również ustnie);
b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej
będą to:

 dane identyfikacyjne
 dane kontaktowe
 inne – stosownie do okoliczności wolontariatu

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację porozumienia;
d) Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji  wolontariatu. Podstawa do
przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka.

8. Dane osobowe kandydatów na wolontariuszy

a)  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  wolontariuszy.  Podstawą
przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla procesu rekrutacji. Najczęściej będą
to:

 dane identyfikacyjne
 dane kontaktowe

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi przeprowadzenie naboru;
d) zasadą jest,  że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby danej  rekrutacji.  Po jej
zakończeniu, dane osób, które nie zostały wybrane zostają usunięte (chyba, że co innego wynika z
przepisów prawa lub zgody osoby, której dane dotyczą).

9. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):

a) dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji. Dane te pozyskiwać
możemy również zgodnie z procedurą zamówień publicznych;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)



 dane kontaktowe
 dane niezbędne do dokonania rozliczeń

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
d) Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji  umowy. Podstawa
do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w
szczególności,  gdy  upłynie  okres  przedawnienia  danych  roszczeń,  gdy  ustaną  obowiązki
Stowarzyszenia na tle ordynacji podatkowej).

10. Dane osobowe odbiorców newslettera:

a) dane te zbieramy w celu dostarczania na podany adres e-mail newslettera (informacji o naszej
działalności, aktualnościach, wydarzeniach);

b) dane te będą obejmować:

 imię i nazwisko
 adres e-mail

c)  podanie  danych osobowych jest  zawsze dobrowolne.  Odmowa podania  danych pozostaje  bez
wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta;
  
d)  dane  osobowe  przetwarzane  na  podstawie  zgody będą  przetwarzane  przez  czas  określony w
zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa
do ich dalszego wykorzystania.

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane.   Ponadto,   dane
mogą  zostać  wykorzystane  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych przez Administratora

 wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
 ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
 tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje  nigdy nie  trafią  w niepowołane ręce.  Nie  będą przedmiotem
obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa 
 podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności

(np. księgowość itp.)

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych
uregulowań,  zostały  zobowiązane  do  ich  starannego  zabezpieczenia,  zachowania  w  poufności,
nieudostępniania osobom nieupoważnionym. 

Nie stosujemy profilowania. Nie przetwarzamy danych osobowych poza terenem EOG.

VI UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo: 



 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
 usunięcia swoich danych, 
 ograniczenia przetwarzania, 
 przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, 
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
 sprzeciwu. 

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:   ……....……………….….

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i  spotka się z odpowiedzią.
Lojalnie  zastrzegamy  przy  tym,  iż  opisane  powyżej  uprawnienia  nie  mają  charakteru  absolutnego  (w
praktyce więc może się  zdarzyć,  że  pomimo Państwa żądania,  nie  będziemy mogli  np.  usunąć danych,
ponieważ,  zgodnie  z  literą  prawa,  ich  przetwarzanie  będzie  nadal  konieczne  z  uwagi  na  brzmienie
powszechnie obowiązujących przepisów). 

Mają  Państwo  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w
szczególności  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych   narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
VII WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udostępnienie  wizerunku  osoby  fizycznej  biorącej  udział  w  rekolekcjach  organizowanych  przez
Stowarzyszenie – z zastrzeżeniem poniższych postanowień – może nastąpić na podstawie zgody zawartej w
formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej: http://rekolekcje.poslanie.pl i w oparciu o art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z
późniejszymi zmianami).

Za  pośrednictwem  wskazanego  formularza,  osoba  fizyczna  może  wyrazić  zgodę,  poprzez  zaznaczenie
checkboxa, znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym przy klauzuli o następującej treści: >>Udzielam
Katolickiemu  Stowarzyszeniu  Ewangelizacyjnemu  „Posłanie”  z  siedzibą  w  Toruniu  zezwolenia  na
wykorzystanie w zakresie jego działalności mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz video podczas
rekolekcji z (w tym miejscu zostaną podane dane osoby prowadzącej rekolekcje oraz data i miejscowość, w
której się odbędą) w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu
prawa  autorskiego,  w  celu  publikacji  na  stronach  internetowych  Stowarzyszenia,  w  wydawanym przez
Stowarzyszenie  „Piśmie  ewangelizacyjno-formacyjnym  Posłanie”  oraz  w  innych  publikacjach  (książki,
foldery,  broszury,  okładki),  na  profilach portali  społecznościowych Stowarzyszenia  takich jak Facebook,
Youtube  i  Twitter,  na  płytach  DVD,  w  formie  plików  multimedialnych  oraz  za  pośrednictwem  usługi
streamingu (transmisje na żywo), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez obowiązku zapłaty
wynagrodzenia,  zgodnie  z  Polityką  prywatności  (sformułowanie  „Polityka  prywatności”  zawiera
jednocześnie link do treści niniejszej Polityki prywatności.<< )

Wskazujemy równocześnie, że zgodnie z literą prawa (art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)  zgody  nie  wymaga  rozpowszechnianie  wizerunku:

a)  osoby  powszechnie  znanej,  jeżeli  wizerunek  wykonano  w  związku  z  pełnieniem  przez  nią  funkcji
publicznych,  w  szczególności  politycznych,  społecznych,  zawodowych;
b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

http://rekolekcje.poslanie.pl/











