ZEZWOLENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Ja, ……………………………………………………………………, oświadczam,
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego
dziecka

………………….…………………….………….,

ucznia

szkoły

………………………….………… w ………………………….…….. do celów
związanych z jego udziałem w akcji Kolędników Misyjnych organizowanej przez
Papieskie Dzieła Misyjne.
Wyrażam także zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku za
pomocą środków społecznego przekazu i w czasopismach wydawanych przez
Papieskie Dzieła Misyjne1.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem współpracy z Papieskimi
Dziełami Misyjnymi i akceptuję jego postanowienia.

…...................................................................
(miejscowość, data)

……………………………..........................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

1

Oficjalne strony www Papieskich Dzieł Misyjnych i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz
profile na Facebooku, Instagramie, Twitterze, kanale YouTube. Czasopisma Misje Dzisiaj, Świat
Misyjny.

REGUALMIN WSPÓŁPRACY
Z PAPIESKIMI DZIEŁAMI MISYJNYMI

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 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. (dalej: Dekret) i art.
13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), informujemy,
że:
1. Administratorem danych są Papieskie Dzieła Misyjne (Skwer kard. Stefana
Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, pdm@missio.org.pl), reprezentowane przez
ks. Macieja Będzińskiego, dyrektora krajowego PDM (+48 600 820 986,
dyrektor.pdm@missio.org.pl).
2. Inspektorem ochrony danych jest ks. Maciej Będziński (+48 600 820 986,
dyrektor.pdm@missio.org.pl lub iodpdm@missio.org.pl ).
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja celów statutowych Papieskich Dzieł
Misyjnych, w tym organizacja wydarzenia oraz udokumentowanie jego przebiegu
(w periodyku, Internecie, na portalach społecznościowych, odwoływanie się do
wydarzenia jako historii, prezentowanie laureatów).
4. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.
5. Dane nie będą przekazywane publicznej kościelnej osobie prawnej mającej
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dane Pańskiego dziecka będą przetwarzane przez okres do 6 lat, potem będą
archiwizowane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl).
9. Uczestnictwo Państwa dziecka w proponowanym przez Papieskie Dzieła
Misyjne wydarzeniu wiąże się z udzieleniem pełnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz udzieleniem zgody na publikację wizerunku
indywidualnego lub grupowego.

