
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

(zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ogród Wdzięczności z siedzibą w Szczecinie,  

ul. Pawła VI 2, 71-459 Szczecin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-

Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000804616,  

NIP: 8513245797, REGON: 384400696  – dalej jako „Administrator” lub „Fundacja”. 

 

2. Administrator zbiera i przetwarza Pani/Pana dane w celu: 

a. rejestracji Pani/Pana jako osoby, która będzie adorowała Najświętszy Sakrament w Kaplicy pw. Św. Eliasza w 

budynku AWSD w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI 2, zgodnie z przeznaczeniem miejsca i obowiązującymi 

„Zasadami korzystania z Kaplicy Adoracji i Domu Maryi” (dalej jako „Przedsięwzięcie” lub „Adoracja”); 

b. umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, w tym przekazywania pocztą elektroniczną lub za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne) wiadomości dotyczących organizacji adoracji lub 

innych wydarzeń; 

c. umożliwienia kontaktu Panią/Panem przez innych uczestników Adoracji w sposób opisany w lit. b powyżej,  

w celu prawidłowej organizacji Adoracji; 

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]. 

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: ogrodwdziecznosci@gmail.com, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. W przypadku nie podania przez 

Panią/Pana danych nie będzie możliwe podjęcie z Panią/Panem współpracy w zakresie organizacji adoracji. 

 

5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Fundacja w zakresie niezbędnym do organizacji Adoracji. 

 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które podobnie jak Pani/Pan są uczestnikami Adoracji 

dla zapewnienia ciągłości adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

8. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia 

działalności przez Fundację, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza zapisu na Adoracje będą przechowywane 

przez okres 1 roku, licząc od dnia w którym miała miejsce ostatnia adoracja, jednak nie później niż do czasu złożenia 

przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

 

9. Dane osobowe Pana/Pani mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany. 

 

 


