
Klauzula informacyjna dotycząca uczestników imprez niesakralnych Kościoła 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Boży w Rudzie Śląskiej, 

zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem 

pisząc na adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Plac Chopina 3/1 lub 

tomasz.adler@kosciolbozy.pl albo telefonując pod numer: +48 509 055 653 . 

2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją przez Administratora celów 

oraz zadań statutowych Kościoła zgodnie z par.5 pkt 1 Statutu Kościoła oraz w 

oparciu o zasadę autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności 

przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 11 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia. 

Szczegółowym celem jest organizacja ogniska w ruinach zamku Goduli w Rudzie 

Śląskiej oraz gromadzenie danych audio-wizualnych dla celów sprawozdawczych, 

statystycznych i archiwalnych działalności Kościoła Bożego w Polsce, w tym 

publikacja w mediach społecznościowych kościoła (art.6 ust.1 lit.f. RODO). 

 

3. Twoje dane osobowe (zbierać możemy jedynie: imię, nazwisko, płeć, ograniczenia w 

Twojej diecie lub Twojego dziecka, nr telefonu i/lub e-maila, wizerunek) 

przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 

Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Zapisując się na udział w ognisku 

wyrażasz zgodę na fotografowanie, nagrywanie audio-video i inne formy 

przetwarzania i udostępniania danych wizerunkowych w mediach 

społecznościowych kościoła. 

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych. Nie będzie prowadzone też elektroniczne, 

automatyczne profilowanie danych w celach marketingowych czy innych. 

 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, maksymalnie do 2 

miesięcy od zakończenia celu ich przetwarzania za wyjątkiem: a) danych zapisanych 

w Rejestrach związanych z ochroną danych osobowych (jeżeli wystąpi zdarzenie 

sporne); b) w przypadku dokumentacji zdjęciowej/filmowej umieszczonej na 

stronach kościoła w mediach społecznościowych w internecie, lub w 

Sprawozdaniach, gdzie będą przechowywane i udostępniane bezterminowo. 

 

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do usuwania danych oraz prawo do sprzeciwu. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Międzykościelnej 

Komisji Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Krakowie (dalej:MKODO). 

Wszelkie konieczne informacje dotyczące organu nadzorczego znajdziesz na stronie: 

www.mkodo.pl .(strona w budowie). Do czasu uruchomienia strony www.mkodo.pl 

wszelkie dane można uzyskać pisząc na adres mkodo@kosciolbozy.pl  . 

 

8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, brak jednak zgody na 

ich przekazanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu. 
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