
Klauzula pod formularz kontaktowy na stronie. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu (dalej dane osobowe) jest 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 

01-015 Warszawa, KRS: 0000150776, NIP: 527-23-16-033, REGON: 016399194, tel. (22) 

530 48 28, mail: dzielo@episkopat.pl. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami, przy użyciu odpowiednich środków organizacyjnych 

i technicznych do ich ochrony. 

• Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi 

na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się 

z nami wykorzystując formularz kontaktowy. 

• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

jest zgoda wynikająca słania do nas wiadomości (art. 6. ust. 1 lit. a RODO).  

• Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora upoważnionym 

pracownikom i podmiotom współpracującym (odbiorcom, dostawcom) na podstawie 

zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym 

usługi IT, usługi kurierskie, usługi przewozowe. Dane osobowe nie są używane do 

profilowania. 

• Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia 

odpowiedzi, a po jej udzieleniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

mogących wynika z bezprawnego korzystania z danych osobowych ujętych 

w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy 

się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. 

• Osobie której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do: żądania od 

Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. 

w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

opartego na uzasadnionym interesie Administratora, podanie danych jest dobrowolne, 

ale odmowa ich podania może uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi; przeniesienia 

danych do innego administratora.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane 

kontaktowe powyżej). Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonywania w/w 

uprawnień, musimy mieć możliwość weryfikacji osoby składającej nam oświadczenia – w 

oparciu o dane które posiadamy.  

 


