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W związku z udziałem dziecka w programie „Skrzydła” informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Caritas Archidiecezji Białostockiej (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok. Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogą e-mailową pod 

adresem: bialystok@caritas.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można 

się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości. 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu: 

a) naboru wniosków stypendialnych oraz obsługi i realizacji programu „Skrzydła” – art. 6 ust. 1 

lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO,  

b) rozliczenia przyznanych stypendiów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

c) dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

d) utrwalenia i publikacji wizerunku dziecka tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej 

Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora– 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. szkół współpracujących z Administratorem przy 

realizacji programu.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa  lub zawartych umów powierzenia, w tym m.in. do Caritas Polska. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przez okres 3 lat. Wizerunek będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji.  
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.   

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych mojego dziecka. 

 

 

 

 

………………………………………                      …………………………………… 
  (miejscowość i data)                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

                                                                                                                                            osoby sprawującej pieczę zastępczą
1
)

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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W związku z udziałem w programie „Skrzydła” informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Białostockiej (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok. Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogą e-mailową pod 

adresem: bialystok@caritas.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można 

się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą 

oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu: 

a) naboru wniosków stypendialnych oraz obsługi i realizacji programu „Skrzydła” – art. 6 ust. 1 

lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO,  

b) obsługi i realizacji programu „Skrzydła” – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d 

RODO,  

c) rozliczenia przyznanych stypendiów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d) dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. szkół współpracujących z Administratorem przy 

realizacji programu.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa  lub zawartych umów powierzenia, w tym m.in. do Caritas Polska. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przez okres 3 lat. Wizerunek będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji.  
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w programie „Skrzydła”.   

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Ja, …………………………… zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych 

osobowych. 

 

 

 

………………………………………                     ………………….………………… 
  (miejscowość i data)                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

                                                                                                                                           osoby sprawującej pieczę zastępczą
1
) 

 
__________________ 
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