Szkoła Ewangelizacji
Cyryl i Metody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Troszczymy się o otrzymane dane osobowe 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 (ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych – RODO).
W zakresie działalności kościelnej respektujemy zapisy Dekretu ogólnego w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele
katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku.
Niniejsza informacja to realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1
i 2 RODO i ma zastosowanie do danych otrzymywanych poprzez formularze, w tym
formularze elektroniczne.

1. Administrator danych
Administratorem podanych danych jest Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECIM)
z siedzibą 43-382 Bielsko-Biała, ul. św. Pawła 2.
2. Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail biuro@secim.pl,
formularz kontaktowy pod adresem https://secim.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres biura
wspólnoty: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail iod@secim.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Podane dane są przetwarzane dla realizacji celów statutowych SECIM. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, przepisy prawa oraz uzasadniony interes
Administratora polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku
z jego działalnością.

Dane osobowe podane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przetwarzane są
w zakresie i celu określonym w jej treści, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
1) Utworzenie listy uczestników i organizacja kursu / rekolekcji lub innego wydarzenia
2) Podjęcie formacji oraz zapewnienie komunikacji i utrzymywanie stałych kontaktów
pomiędzy członkami SECIM w związku z realizacją działalności katolickiej,
z zastosowaniem aplikacji administratora i narzędzi internetowych.
3) Obsługa zapytań i załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.
4) Korzystanie z usługi newsletter.
Przetwarzanie danych osobowych dla zapewnienie bezpieczeństwa w czasie trwania
stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 opiera się na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – głównie rozporządzeń wykonawczych oraz
wytycznych przeciwepidemiczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit i RODO.
Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych opiera się na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. d RODO.
Przetwarzanie danych w związku z dochodzeniem / obroną roszczeń jest uzasadnionym
interesem Administratora i opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2
lit f RODO.
5. Kategorie przetwarzanych danych
W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje:
- dane identyfikujące;
- dane adresowe;
- dane kontaktowe;
- dane dotyczące formacji;
- wizerunek;
- treść korespondencji;
- dane o stanie zdrowia, głównie temperatura, w czasie trwania stanu zagrożenia
epidemicznego / epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Kategorie i zakres zbieranych danych są podawane do wiadomości w formularzu oraz
w niezbędnych oświadczeniach.
6. Odbiorcy danych
Dostęp do danych mogą mieć podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz
administratora w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. serwis internetowy, obsługa
informatyczna, księgowa) oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie
przepisów prawa (np. służby sanitarne – w zakresie związanym z bezpieczeństwem
epidemicznym).

Dostęp do danych mogą mieć również osoby zaangażowane w realizację kursu / rekolekcji
lub innego wydarzenia, które działają z upoważnienia administratora i mają dostęp do
danych na jego polecenie.
7. Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania
z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń
administratora danych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres
obowiązywania zgody, tj. do czasu jej odwołania.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez
okres wynikający z przepisów, nie dłużej niż jest to konieczne, a po tym czasie zostaną
usunięte lub zarchiwizowane jeśli przepisy prawa tego wymagają.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo (w przypadkach określonych przepisami) do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie,
jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy
RODO.
9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie
podanie danych podanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania
formularza, udziału w wydarzeniu lub zapisu na newsletter.
Podanie danych osobowych w zakresie
obowiązkowe.
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10. Rezygnacja z newslettera
W przypadku wyrażenia zgody na newsletter – zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta
w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zamieszczonych
w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych podanych w pkt. 2.

