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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

uczestnika biorącego udział w Szkole Katechistów Archidiecezji Łódzkiej 

 

 Ja ........................................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam, iż 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kształceniem w Szkole 

Katechistów Archidiecezji Łódzkiej organizowanej przez Archidiecezję Łódzką. 

 Wyrażam także zgodę na publikację, używanie i rozpowszechnianie przez Archidiecezję Łódzką 

materiałów zawierających mój wizerunek. Zgoda obejmuje publikację zdjęć dokumentujących udział  

w studiach. 

 

 

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

          (miejscowość, data) 

 

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

                                  (podpis uczestnika) 



 

Do zabrania 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 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 (dalej: Dekret) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka, ul. ks. Ignacego Skorupki 

3, 90-458 Łódź, 

2) inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest: 

ks. dr Zbigniew Tracz 

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1 

mail: iod@archidiecezja.lodz.pl, 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, realizacji i potwierdzenia kształcenia 

w Szkole Katechistów Archidiecezji Łódzkiej, 

4)  podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;  

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Metropolitalna Łódzka, 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej 

siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres kształcenia przez Panią/Pana w Szkole 

Katechistów Archidiecezji Łódzkiej oraz okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji 

danych, 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu: 

Kościelny Inspektor Ochrony Danych 

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 

01–015 Warszawa 

e-mail: kiod@episkopat.pl 

 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem 

uczestniczenia w Szkole Katechistów Archidiecezji Łódzkiej. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zapisu i uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez 

Szkołę Katechistów Archidiecezji Łódzkiej.  
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