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KARTA INFORMACYJNA  
FOTOGRAFA I OPERATORA  

SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 
 

 

Dane osobowe 

Nazwisko:   

Imię: Data urodzenia: 

 

Adres zamieszkania/firmowy* 

Miejscowość: ul.: Nr 

Kod pocztowy: Poczta: 

Tel. kontaktowy: E-mail: 

* niepotrzebne skreślić  

Fotografia dokumentowa 

Do wniosku musi być załączona aktualna fotografia dokumentowa (podpisana imieniem i nazwiskiem) w 
formacie 3,5x4,5 cm (rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi)  w wersji elektronicznej 
wysłanej na adres: lpierowicz@wp.pl 

Przetwarzanie danych osobowych 

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 8 ust. 1 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. (dalej: Dekret) informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych jest diecezja pelplińska z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin. 2. Kontakt z inspektorem 
ochrony danych: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl. 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych jest prawo kanoniczne i zgoda. 4. Podanie 

przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, jakim jest zewidencjonowanie fotografów upoważnionych 

w diecezji pelplińskiej do rejestrowania wydarzeń podczas sprawowania sakramentów, sakramentaliów i innych czynności liturgicznych. 5. 

Odbiorcami Pana/Pani danych jest Kuria Diecezjalna Pelplińska. 6. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez rok od daty pisemnego 
poinformowania o zakończeniu działalności fotograficznej lub do momentu wycofania zgody. 7. Pana dane nie będą przekazywane publicznej 

kościelnej osobie prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem. 9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. 

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episko-pat.pl). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych  

zawartych w niniejszej karcie informacyjnej. 

 

 

 

_______________________________    ________________________________ 

Miejscowość i data           Podpis kandydata 
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(pieczęć parafii) 

  

SZKOLENIE DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW  

SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 

PELPLIN, 23 KWIETNIA 2022R. 

Zgłoszenie uczestnictwa 

Zaświadczam, że ..............................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zostaje skierowany/a na Szkolenie dla Fotografów i Operatorów Sprzętu Audiowizualnego 

w Diecezji Pelplińskiej.  

 

.........................................................     ...................................................... 

                       (miejscowość, data)                         (podpis ks. proboszcza) 

 

 

pieczęć parafii 


