
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA * 

W 38 PIESZEJ PIELGRZYMCE 

 ZIELONA GÓRA – JASNA GÓRA „OTYŃ” 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie  z art. 8 ust. 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 r. informuję, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PIESZA PIELGRZYMKA ZIELONOGÓRSKA 

NS 67-100 ul. Kard. Wyszyńskiego 1 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zapisami i organizacją                       

38 PIESZEJ PIELGRZYMKI ZIELONOGÓRSKIEJ na Jasną Górę - OTYŃ 

3. Podstawą  przetwarzania tych danych jest Dekret Ogólny KEP 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest kierownictwo 38 PIESZEJ PIELGRZYMKI 

ZIELONOGÓRSKIEJ     

5. Dane osobowe są właściwie zabezpieczone. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z organizacją 38 PIESZEJ PILGRZYMKI 

ZIELONOGÓRSKIEJ 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w archiwum PIESZEJ PIELGRZYMKI 

ZIELONOGÓRSKIEJ przez okres 2 lat 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem 

8. Na 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 601-015 Warszawa,                 

e-mail: kiod@episkopat.pl 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji zapisów na 

38 Pieszą Pielgrzymkę z Zielonej Góry na Jasną Górę ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych, Dziennik Ustaw z 2002r. nr 101 poz 926). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi 

prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
 

Zapoznałem/łam się  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego                       

dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19                  

w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 59, z późn. zm.)  i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania.  

 

_________________________                         _________________________ 
                                          data                                                                                                                                     podpis 

 

 

*do wydrukowania, podpisania  i oddania przewodnikowi grupy przed wyjściem pielgrzymki z Zielonej Góry 

 


