
KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych osób które zgłoszą chęć udziału indywidualnie lub 
grupowo w Akcji PORT M10 za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: 
m10.typeform.com (dalej „Formularz”) (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) jest 
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3 , 31-004 
Kraków, posiadająca NIP 6762265705, numer REGON 040041137, działająca poprzez swój 
wydział Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. (dalej: "Administrator"). Dane 
kontaktowe Administratora: e-mail: dmak@diecezja.pl, telefon: +48600536033  

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przekazywania materiałów modlitewnych, 
informacji dotyczących przygotowań Archidiecezji Krakowskiej do udziału w Światowych 
Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2022 r.  oraz innych nie wymienionych wyżej informacji 
związanych z bieżącą działalnością w zakresie określonym powyżej.  

3.  Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów, o 
których mowa w punkcie powyżej.  

4. Brak podania danych wymaganych w Formularzu uniemożliwi uczestnictwo w Akcji PORT 
M10 

5. Dane osobowe przetwarzane będą̨ przez okres niezbędny dla wykonania realizacji celów, dla 
których zostały przekazane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą̨ inni Użytkownicy, którzy również wyrazili chęć udziału w 
Akcji PORT M10. oraz znajdują się w tej samej grupie (załodze);  

7. Każdemu Użytkownikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do: 
• dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora, Użytkownik może wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania 

• W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma 
prawo cofnięcia zgody. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

• Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji 
Użytkownik otrzyma od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie, nadającym się̨ do odczytu maszynowego. Każdemu, czyje 
dane osobowe są̨ przetwarzane przez Administratora przysługuje również̇ prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. Dane przekazane Administratorowi będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą̨   
jednak podlegały profilowaniu. 

http://m10.typeform.com


Do formularza:  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 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 (RODO) w celu 
umożliwienia korzystania z usług świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w przedmiocie ochrony danych 
osobowych (hiperłącze) oraz akceptuję jej treść.  

Wyrażam zgodę otrzymywanie drogą elektroniczna, na wskazany w formularzu rejestracyjnym 
adres e-mail materiałów modlitewnych, informacji dotyczących przygotowań Archidiecezji 
Krakowskiej do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2022 r.  oraz innych nie 
wymienionych wyżej informacji związanych z bieżącą działalnością w zakresie określonym 
powyżej.  

 

Oświadczam, że posiadam wszelkie niezbędne upoważnienia oraz zgody osób, których dane 
udostępniam, a także, że znają one treść wymaganych oświadczeń oraz wyrażają zgodę na 
otrzymywanie drogą elektroniczna, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail 
materiałów modlitewnych, informacji dotyczących przygotowań Archidiecezji Krakowskiej do 
udziału w Światowych Dniach Młodzieży 2022 w Lizbonie oraz innych nie wymienionych wyżej 
informacji związanych z bieżącą działalnością w zakresie określonym powyżej. Oświadczam, że 
zapoznały się one Klauzulą informacyjną w przedmiocie ochrony danych osobowych (hiperłącze) i 
akceptują jej treść.  

Kategorie danych, cele przetwarzania, dane kontaktowe administratora, a także informacja o 
przetwarzanych danych - znajdują się w klauzuli informacyjnej w przedmiocie ochrony danych 
osobowych (hiperłącze) 


