
Klauzula informacyjna 

dla członków parafii uczestniczących w konkursie „Aktywna Parafia” 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: 
„RODO”), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z 

o.o., ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, nr tel. 22 635 77 18, 

adres e-mail: sekretariat@ekai.pl („Administrator”, „KAI”, „my”). 

2. Dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) w celu przeprowadzenia konkursu „Aktywna Parafia” (dalej: „Konkurs”), w tym przyjęcia 

zgłoszeń konkursowych, wyłonienia finalistów i zwycięzcy, ogłoszenia wyników Konkursu 

i wręczenia nagrody, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku z organizacją 

Konkursu, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających 

na promocji i relacji z Konkursu, w tym na stronach internetowych KAI i jej profilach w 

mediach społecznościowych, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. W przypadku gdy Pana / Pani danych osobowych nie pozyskaliśmy od Pana / Pani 

bezpośrednio, otrzymaliśmy je od osoby zgłaszającej parafię do Konkursu. Dane te, mogą 

obejmować, w zależności od treści zgłoszenia i etapu Konkursu, Pana / Pani imię i nazwisko, 

wiek, opis aktywności w ramach działań parafii oraz wizerunek. 

4. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania skutkuje brakiem 



możliwości wzięcia udziału w Konkursie albo w kolejnym etapie Konkursu, który zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu wymaga podania takich danych. 

5. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do 

upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku, gdy przetwarzanie 
przez 

nas Pana / Pani danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego 

Administratora, dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z właściwych 

przepisów prawa. Dla celów promocji i relacji z Konkursu będziemy przetwarzać Pana / Pani 

dane osobowe nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia Konkursu. 

6. Pana / Pani dane osobowe mogą być ujawnione: 

a) jury Konkursu, 

b) usługodawcom w zakresie hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej KAI oraz 

innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemów 

informatycznych KAI; 

c) w przypadku zamieszczania materiałów, w tym tekstów i zdjęć związanych z Konkursem, 

na profilach KAI w mediach społecznościowych, administratorom serwisów takich jak 

Facebook, Twitter, YouTube, które posiadają odrębne polityki prywatności, oraz osobom 

korzystającym z tych serwisów. 

7. Informujemy, że ma Pan / Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. 

8. Jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, ma 

Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Nie przetwarzamy Pana/ Pani danych osobowych w celu automatycznego podejmowania 

decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pana / Pani danych osobowych może skontaktować 
się 



Pan / Pani z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@ekai.pl. 

ZGODY / OŚWIADCZENIA RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, Katolicką Agencję 
Informacyjną 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („KAI”), moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu 

konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu „Aktywna Parafia”. 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej KAI dla 
członków 

parafii uczestniczących w konkursie „Aktywna Parafia”. 

Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe lub wizerunek przekazuję KAI w 

zgłoszeniu do konkursu „Aktywna Parafia” („Konkurs”) lub w czasie trwania Konkursu, 
wyraziły 

zgodę na przetwarzanie przez KAI swoich danych osobowych i wykorzystanie ich wizerunku 

zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu oraz w celach określonych w klauzuli 

informacyjnej dla członków parafii uczestniczących w Konkursie. 


