Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA NA
PIERWSZĄ NARODOWĄ PIELGRZYMKĘ SENIORÓW NA
JASNĄ GÓRĘ W DNIU 22.09.2018 R.

1. NAZWA I ADRES INSTYTUCJI / ORGANIZATORA

2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZILNEJ

3. DANE KONTAKTOWE

A) TELEFON KONTAKTOWY:

B) ADRES EMAIL:

4. ILOŚĆ ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz instytucji
w niniejszym Załączniku sporządzonym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej dla
celów pielgrzymkowych statystyki, otrzymywania informacji elektronicznych innych zgodnych
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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO).
Zawarte w załączniku dane podaję dobrowolnie oraz oświadczam, że są one zgodne
z prawdą. Oświadczam również, że zapoznałem(-am) się z treścią informacji zamieszczonych
w oświadczeniu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L.
2016.119.1 (dalej: RODO).
Informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: Akcja Katolicka Archidiecezji
Częstochowskiej, wydawca kwartalnika „Senior w eterze” z siedzibą w Częstochowie 42-200,
Al. NMP 54, tel.: +48 507 585 554, adres e-mail: prezesakcjikatolickiej@gmail.com
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo
do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO. 5.
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wszelkich środków fizycznych,
technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Powyższe dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

(data i podpis uczestnika zgłaszającego pielgrzymkę)

