
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DLA KANDYDATÓW DO ZAKONU 
  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru 
telefonu, dane parafii, miejsce zamieszkania, wyznanie, dane zdrowotne, PESEL, NIP, danych o karalności w zakresie przestępstw 
o charakterze seksualnym w zakresie w jakim administrator ma obowiązek lub prawo uzyskiwania tego rodzaju danych na 
podstawie prawa powszechnie obowiązującego, wizerunku przez Prowincję Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4 w celu: oceny Twojej osoby 
w kontekście możliwości wstąpienia do Zakonu zgodnie z prawem kanonicznym i prawem własnym Zakonu 

 
TAK ………………………………..................................... (podpis) 
 
NIE ………………………………...................................... (podpis) 

 
Informacje dotyczące danych osobowych 

Jakie dane osobowe gromadzimy? 
Możemy gromadzić dane w postaci:  

imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, dane parafii, miejsce zamieszkania, wyznanie, dane zdrowotne, PESEL, 
NIP, wizerunku na podstawie wyrażonej zgody jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci 
rozwoju wspólnoty Zakonu, ewangelizacji.  

Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) (dalej: PŚMMKZBMK) z siedzibą przy ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk, będąca 
kościelną osobą prawną, NIP 5832513669, REGON 040013773.  
Siedziba inspektora danych osobowych mieści się w siedzibie administratora. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w 
PŚMMKZBMK służy następujący adres email: iod_ofmconv@franciszkanie.gdansk.pl  

W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe? 
Dane kandydatów do Zakonu mogą być wykorzystywane w celu oceny Twojej osoby w kontekście możliwości wstąpienia do 

Zakonu zgodnie z prawem kanonicznym i prawem własnym Zakonu. 
Jak długo przechowujemy Twoje dane?  
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z prawa kanonicznego oraz prawa własnego Zakonu jak 

również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
Komu udostępniamy Twoje dane?  
W związku z współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz PŚMMKZBMK, twoje dane osobowe mogą 

być powierzane do celów, o których mowa powyżej w deklaracji. Podmioty, którym mogą być powierzane twoje dane osobowe 
to: podmioty nadzorujące PŚMMKZBMK, kościelne i zakonne jednostki organizacyjne, prawnicy, drukarnie, operatorzy pocztowi, 
kurierzy, audytorzy. 

Prawa ochrony danych 
W związku z przetwarzaniem przez PŚMMKZBMK Twoich danych przysługuje Ci odpowiednio prawo do:  

• uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych, 
• dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez PŚMMKZBMK, 
• sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe,  
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,  
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• przeniesienia danych osobowych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Kościelnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych.  
 

Niniejszym potwierdzam otrzymanie powyższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych. 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w 
przypadkach, gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem. 
 
 
 

………………………….………...………..…………………………………………………………………………………… 
miejscowość, data    podpis     


