
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

               DOMU ZAKONNEGO

    STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

     (KSIĘŻA PALLOTYNI)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza  Polityka  Prywatności  została  sporządzona  w  celu  przekazania  Państwu  zasad  dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych określających podstawy, cele i  zakres przetwarzania danych
oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania przez Dom Zakonny
Stowarzyszenia plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 

1.2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Dom  Zakonny  Stowarzyszenia  Apostolstwa  Katolickiego  z
siedzibą  w  Świętej  Katarzynie  przy  ul.  Kieleckiej  33,  26-010  Bodzentyn,   zwane  dalej
„Administratorem”.

1.3. Dane osobowe przetwarzane  są  przez  Administratora  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w
szczególności  zgodnie  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  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  -  zwane  dalej  „RODO”.  Oficjalny  tekst  RODO  znajduje  się  pod
następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

1.4. Dokładamy  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane  przetwarzamy.
Zapewniamy Państwa, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych
poniżej  celów zgodnych z  prawem i  nie  są  poddawane  dalszemu przetwarzaniu  niezgodnemu z  tymi
celami. Przetwarzane przez nas dane są adekwatne do celów, w jakich zostały zebrane i przechowywane
nie  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do osiągnięcia  celu przetwarzania  oraz  w  sposób  zapewniający  ich
bezpieczeństwo. 

1.5. Administrator  wdraża odpowiednie środki  techniczne i  organizacyjne,  aby przetwarzanie  odbywało się
zgodnie z prawem i aby Państwa dane nie były pozyskiwane i modyfikowane przez osoby nieuprawnione. 

2. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej określonych celach, na podanych poniżej podstawach i
okresach oraz w następującym zakresie: 

Cel
przetwarzania

danych

Podstawa prawna przetwarzania i
okres przechowywania danych 

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie 
umowy 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO 
(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres 
niezbędny do wykonania, rozwiązania 
lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej 
umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 
adres poczty elektronicznej; numer 
telefonu kontaktowego; 

 

Marketing 
bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie 
uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego przez 

Adres poczty elektronicznej
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Administratora.

Administrator nie będzie przetwarzać 
danych w celu marketingu 
bezpośredniego w przypadku wyrażenia 
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie 
przez osobę, której dane dotyczą. 

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu 
wycofania zgody przez osobę, której 
dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Dokumenty 
rachunkowe

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z 
art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z 
dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa 
nakazującymi Administratorowi  
przechowywanie dokumentów 
rachunkowych do upływu okresu 
przedawnienia.

Imię i nazwisko; adres 
zamieszkania/prowadzenia 
działalności/siedziby, nazwa firmy oraz 
NIP Usługobiorcy.

Ustalenie, 
dochodzenie lub 
obrona roszczeń 
jakie może 
podnosić 
Administrator lub 
jakie mogą być 
podnoszone 
wobec 
Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego przez 
Administratora, nie dłużej jednak niż 
przez okres przedawnienia roszczeń w 
stosunku do osoby, której dane dotyczą, 
z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności 
gospodarczej. Okres przedawnienia 
określają przepisy prawa, w 
szczególności kodeksu cywilnego 
(podstawowy termin przedawnienia dla 
roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wynosi trzy 
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu 
kontaktowego; adres poczty 
elektronicznej; adres 
zamieszkania/prowadzenia działalności. 
W wypadku Usługobiorców nie 
będących konsumentami Administrator 
może przetwarzać dodatkowo nazwę 
firmy oraz numer NIP Usługobiorcy.

3. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

3.1. Prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.
Szczegółowe warunki wykonywania ww. praw wskazane są w art. 15-21 RODO. 

3.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dotyczy osoby, której  dane przetwarzane są na
podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

3.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – sposób i tryb wniesienia skargi określają przepisy
RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych.  

3.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego  na  art.  6  ust.  1  lit.  e)  (interes  lub  zadania  publiczne)  lub  f)  (prawnie  uzasadniony  interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku
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nie  wolno  już  przetwarzać  tych  danych  osobowych,  chyba  że  wykaże  on  istnienie  ważnych  prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.5. Prawo do sprzeciwu wobec  marketingu  bezpośredniego -  jeżeli  dane  osobowe są  przetwarzane  na
potrzeby  marketingu  bezpośredniego,  osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  w  dowolnym  momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.6. W celu realizacji ww. uprawnień należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany we wstępie do niniejszej Polityki Prywatności lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.wrobel@hildegarda.edu.pl 

4. PLIKI COOKIES 

1. SERWIS NIE ZBIERA W SPOSÓB AUTOMATYCZNY ŻADNYCH INFORMACJI, Z WYJĄTKIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W PLIKACH 

COOKIES.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika 
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz 
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy 
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Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika 
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również 
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
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