
WNIOSEK O PRZYZNANIE  
AKREDYTACJI DZIENNIKARSKIEJ 

__________________________ 
Imię i nazwisko 

___________ 
Redakcja 

_________________________ 
Adres e-mail 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Sekretariat 
Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa, moich danych osobowych 
podanych wyżej we wniosku (Imię, Nazwisko, Redakcja, Adres e-mail) oraz wizerunku w celu otrzymania 
akredytacji umożliwiającej uczestnictwo w briefingach, konferencjach prasowych i eventach oraz otrzymywania 
pocztą elektroniczną informacji na temat bieżących wydarzeń z życia Kościoła w Polsce. 

KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z powyższym wskazujemy, że 
- administratorem wyżej podanych Pani/Pana danych osobowych jest Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski
(dalej: „SKEP”), ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa;
- w SKEP wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie lub drogą
mailową na adres: prawo2@episkopat.pl;
- podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania akredytacji umożliwiającej uczestnictwo
w briefingach, konferencjach prasowych i eventach oraz otrzymywania pocztą elektroniczną informacji na
temat bieżących wydarzeń z życia Kościoła w Polsce, odmowa ich podania uniemożliwi realizację tego działania;
– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1) Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony danych osobowych z dnia
13 marca 2018 r.;
- dane osobowe będą przekazywane przez SKEP podmiotom, z którymi SKEP współpracuje w celu wysyłania
mailingu. Administrator będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych: 1. Fundacja Opoka, Skwer
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, KRS: 0000178115; 2. FreshMail, Al. 29 Listopada 155c,
31-406 Kraków, KRS: 0000497051 w celu dostarczenia informacji na skrzynki mailowe i prowadzenia listy
na serwerze;
- przetwarzanie danych przez SKEP nie będzie podstawą podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 
profilowania;
- dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia powyższej zgody lub przez okres 6 miesięcy (do 30.06.2022). 
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony 
przed takimi roszczeniami;
- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do moich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie tych 
danych, ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w każdym czasie może Pani/Pan 
wnieść skargę do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 
Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
- w dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić cofnięcie zgody, jednakże wtedy nie będzie możliwe dalsze 
otrzymywanie mailingu. W tym celu najlepiej skontaktować się z SKEP na adres e-mailowy:
biuroprasowe@episkopat.pl lub pod telefonem +48 604 904 487.

_______________________________ ___________________  
Miejsce i data  Podpis 


