
Klauzula informacyjna dotycząca osób wchodzących do budynku Kościoła Bożego na 

wydarzenia pn. Gwiazdkowa Niespodzianka oraz Najwspanialsza Podróż w okresie od 

17.12.2022 roku do 31.01.2023 roku. 

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. Państwa dane przetwarzane są w związku z realizacją przez Administratora celów oraz 

zadań statutowych zgodnie z § 5 ust.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. 

 

3. Szczególne cele, upoważniające nas do przetwarzania Państwa danych związane z 

wydarzeniami organizowanymi w budynku użytkowanym przez Kościół Boży, nie 

opisane w Statucie Kościoła, oparte na art.6 ust.1 lit. e  i lit. f  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  to: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia, w tym możliwość 

identyfikacji osób w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia pozostałych 

uczestników lub popełnienia przestępstwa; 

 

b) informowanie społeczności miasta Ruda Śląska o działaniach prowadzonych na 

rzecz rewitalizacji dzielnicy Ruda, w tym poprawy warunków socjalnych, pomocy 

materialnej wybranym grupom osób, w tym wykluczonych, oraz wspieranie rozwoju 

społeczno-kulturalnego mieszkańców; 

 

c) dokumentowanie  działalności członków lokalnego  kościoła, wolontariuszy, 

zaproszonych gości (artystów,  mówców, itp) albo zewnętrznych agend 

organizacyjnych kościoła/innych kościołów dla wewnętrznych celów 

sprawozdawczych i informacyjnych.  

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów opisanych w punkcie 2 i 3 powyżej. Nie udostępniamy Państwa 

danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa. 

 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, maksymalnie do 2 

lat od zakończenia celu ich przetwarzania. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Wchodząc na sale umiejscowione na piętrze, wejściem 

głównym z ulicy Pl. Chopina 3 lub wejściem od tyłu 

bezpośrednio do sali nabożeństw, w związku z udziałem w 

wydarzeniu/wydarzeniach organizowanym przez 

Administratora w budynku, o których mowa w tytule, dla 

realizacji celów wymienionych w punkcie 3, wyrażają 

Państwo zgodę na nagrywanie dźwięku i obrazu , 

fotografowanie i  bezpłatne wykorzystanie,  w tym 

upublicznienie, swojego wizerunku oraz wizerunku 

przyprowadzonych dzieci nad którymi sprawujecie opiekę 

prawną, w materiałach wewnętrznych kościoła, w tym na 

opublikowanie na portalach/kontach kościoła w sieciach 

społecznościowych oraz na stronie internetowej 

Administratora: www.e-kosciol.org . 
 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, pod 

warunkiem że została poinformowana o tym przed wyrażeniem zgody. Oznacza to 

obowiązek natychmiastowego opuszczenia wydarzenia. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

9. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do usuwania danych oraz prawo do sprzeciwu. 

 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Międzykościelnej Komisji Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Krakowie 

(dalej:mkodo). Wszelkie konieczne informacje dotyczące organu nadzorczego znajdują 

się 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  

. 

 

11. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych, w tym zgoda na czynności 

przetwarzania danych opisane w punkcie 7,  jest dobrowolne, jednak konieczne w celu 

zrealizowania uczestnictwa w wydarzeniu, wobec którego realizujemy cele opisane w 

punkcie 3. 
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