
Załącznik nr 2 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika / uczestniczki „Spotkań dla narzeczonych” 

 

………………………………………………………………………….………………………………………….….. 
Data i miejsce urodzenia uczestnika / uczestniczki „Spotkań dla narzeczonych” / Telefon / e-mail 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w 

dniu 13 marca 2018 r., oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Parafia 

pw. …………………………………………………………………………..……………………...……………… 

w ……………………………………………………………….., reprezentowana przez Księdza Proboszcza 

……………………………………………………………………………., danych osobowych podanych dla celów 

przeprowadzenia „Spotkań dla narzeczonych”, którymi są moje imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz 

numer telefonu i e-mail. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie i może być cofnięta w każdym czasie. 

 

................................................................................................... 
data i podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

1) Administratorem powyższych danych jest parafia pw. …………… ……………… …….…………………… 

………………………………….…… w …………………………………………………… ..…………………… 

reprezentowana przez Księdza Proboszcza ……….…………………………………………….…………………… 

2) Z Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pomocą maila: 

kanclerz@diecezja.lomza.pl.  

3) Powyższe dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji „Spotkań dla narzeczonych”, które są częścią 

przygotowania do sakramentu małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim. 

4) Dane w postaci: imienia, nazwiska oraz daty i miejsca urodzenia, numeru telefonu i e-maila są przetwarzane na 

podstawie prawa. 

5) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści tych danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub 

usunięcia. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji „Spotkań dla 

narzeczonych”. Odmowa ich podania uniemożliwi rozpoczęcie przygotowania do przystąpienia do sakramentu 

małżeństwa. 

6) Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowania. 

7) Dane niezbędne będą przetwarzane do czasu ukończenia przez Pana/Panią „Spotkań dla narzeczonych”, a także 

archiwizowane w „Księdze Spotkań dla narzeczonych” w parafii, w której były prowadzone. 

8) Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, 

ewentualnego odbiorcy, dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. 

9) Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. 

Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, w przypadku uznania, że dane przetwarzane są 

niezgodnie z prawem. 

......................................................................... 

data i podpis 

mailto:kanclerz@diecezja.lomza.pl
mailto:kiod@episkopat.pl

