
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszym informujemy, że:  

1) Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Katolicka Agencja 

Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, dalej: KAI. 

2) W KAI wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować 

się celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procesu przetwarzania 

Księdza danych, e-mail: rodo@ekai.pl. 

3) Podane w formularzu Księdza dane osobowe przetwarzane są w celu poparcia dla 

inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła oraz informowania o jej 

dalszym przebiegu. 

4) KAI będzie informował Księdza o dalszym przebiegu inicjatywy oraz o jej efektach na 

podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu, tj. realizowania prawnie uzasadnionego 

interesu związanego z celem inicjatywy. 

5) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Księdza zgody, tj. 

art. 7 ust. 1 pkt 1) Dekret. Podanie przez Księdza danych jest dobrowolne, niemniej 

bez ich wskazania nie będzie możliwe poparcie inicjatywy oraz informowanie Księdza 

o dalszym jej przebiegu. 

6) Dane osób powszechnie znanych wyrażających poparcie dla inicjatywy mogą zostać 

podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich imienia i nazwiska oraz 

stopnia naukowego pod treścią listu zamieszczonego na stronie: www.ekai.pl oraz 

www.kai.pl. Pozyskanie danych o stopniu naukowym lub godności kościelnej odbywa 

się z publicznie dostępnych rejestrów. Przetwarzanie danych powszechnie znanych 

odbywa się na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu, tj. realizowania przez KAI 

prawnie uzasadnionego interesu związanego z celem inicjatywy. 

7) Podane przez Księdza dane osobowe przekazane będą Jego Ekscelencji 

Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu oraz Sekretariatowi Konferencji Episkopatu 

Polski w Warszawie i Archidiecezji Poznańskiej, jako wyraz poparcia dla inicjatywy. 

8) Do podanych w formularzu Księdza danych osobowych mogą mieć również dostęp 

podmioty świadczące na rzecz KAI usługi, w szczególności hostingowe, 

informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.  

9) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody przysługuje 

Księdzu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia. 

10) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

KAI przysługuje Księdzu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11) W razie otrzymania od Księdza żądania usunięcia danych, podane w formularzu 

dane osobowe przetwarzane będą przez KAI nie dłużej niż wynosi okres 

przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

12) Dane Księdza po zakończeniu wszystkich czynności związanych z inicjatywą zostaną 

przez KAI usunięte. 

13) KAI wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny 

skutków dla ochrony danych.  
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14) Przysługuje Księdzu prawo złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony 

Danych, skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, 

kiod@episkopat.pl, jeżeli Ksiądz uzna, że Księdza dane przetwarzane są niezgodnie 

z prawem. 
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