
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

  

  

I  Administrator danych osobowych 
 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21, jest 

administratorem podanych w CV danych osobowych. 

  

II  Inspektor ochrony danych 

  

Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest  Bartosz Grabowy, tel.: 

604 301 339, e-mail: kancelaria@adwokatgrabowy.com, 

  

III  Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych  

w zakresie składania zgłoszeń w odpowiedzi na ogłoszenie w przedmiocie ofert pracy, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 2) Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. 

  

IV  Kategorie Twoich przetwarzanych przez nas danych 

  

Przetwarzane będą dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu 

zamieszkanie, nr telefonu, sytuacji rodzinnej, płci. 

  

V  Odbiorcy danych 

  

Dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: 

1)    Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako instytucji pośredniczącej RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 w ramach którego realizowany jest 

projekt „Dorastanie z Caritas” 

  

VI  Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

  

Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich 

bądź organizacji międzynarodowych. 

  

VII  Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane 

  

Zgromadzone i przetwarzane dane będą przechowywane do czasu zakończenia 

trwałości projektu, o którym mowa wyżej. 

  

VIII  Informacje o prawach 

  

Administrator informuje, iż osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje: 

1)    prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
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2)    prawo do sprostowania danych osobowych; 

3)    prawo do usunięcia danych osobowych; 

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6)    prawo do przenoszenia danych danych osobowych; 

7)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

8)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Kościelnego 

Inspektora Ochrony Danych 

  

IX  Informacja o dobrowolności podania danych 

  

Administrator Danych informuję, że 

1)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

udział w procesie rekrutacyjnym. 

2)  nie będzie zakresie udostępnionych danych podejmować zautomatyzowanych decyzji, 

w tym w zakresie profilowania 

  

X  Regulacje prawne 

  

Dekretem Biskupa  Rzeszowskiego z dnia 12 maja 1992 roku, L.dz. 240/92  utworzono 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych), która jest publiczną kościelną osobą 

prawną w rozumieniu kan. 116 §1 i §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 380 j.t. z poźn. zm.) 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych) jest osobą prawną. 

  

Na podstawie art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 nr 

119, str. 1), jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia w/w rozporządzenia w 

życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być stosowane, pod 

warunkiem że są dostosowane do przedmiotowego rozporządzenia. 

  

Konferencja Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku podczas 378 Zebrania 

Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z 

art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy 

Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku wydała  Dekret ogólny w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który w 

art. 4 stanowi, iż przepisy dekretu stosuje się do publicznych kościelnych osób prawnych. 
 


