Załącznik nr 1 do Instrukcji dla zborów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zborze [nazwa zboru]
Zbór [nazwa zboru] (dalej: „Zbór”) publikuje niniejszy dokument, w którym przedstawia zasady
przetwarzania danych osobowych wyznawcom oraz osobom spoza Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w RP (dalej: „Kościół”). Zbór przetwarza dane osobowe zgodnie z Regulaminem
Ochrony danych Osobowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP z dnia 8 maja 2018 r.
(dalej: „Regulamin”).
Kto jest administratorem moich danych?
Zbór jako jednostka organizacyjna Kościoła jest administratorem danych członków Zboru oraz
innych osób, które udostępniły swoje dane urzędnikom zborowym. W celach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych w Zborze, należy kontaktować się z [imię i nazwisko pastora
ordynowanego Zboru lub innej wyznaczonej osoby], tel./e-mail: [numer telefonu lub email].
Jakie dane osobowe przetwarza Zbór oraz w jakich celach?
W Zborze przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe członków Zboru, będących
członkami Kościoła, oraz dane osób utrzymujących stałe kontakty z Kościołem. Dane takie są
przetwarzane w szczególności w ramach prowadzenia ksiąg zborowych, protokołów uchwał Rady
Zboru oraz finansów zborowych. Oprócz tego w Zborze mogą być także przetwarzane dane osób,
niebędących członkami Kościoła, gdy osoby takie udostępniły swoje dane w czasie udziału w
wydarzeniach organizowanych przez Zbór. W Zborze mogą być także przetwarzane wizerunki
członków Zboru lub innych osób, w formie fotografii lub nagrań z wydarzeń organizowanych
przez Zbór. Zbory mogą także przetwarzać informacje o przekonaniach religijnych członków oraz
byłych członków Kościoła lub osób utrzymujących z Kościołem stałe kontakty.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Zbór misji Kościoła oraz jego zadań
statutowych, w tym dla realizacji obowiązków wynikających z prawa wewnętrznego Kościoła,
prowadzenia działalności misyjnej, zarządzania funduszami oraz rejestrami zborowymi,
umożliwienia pełnienia funkcji kościelnych, informowania o wydarzeniach organizowanych przez
Zbór oraz promowania działalności Kościoła i Zboru. Podstawą prawną przetwarzania danych
członków Zboru oraz osób utrzymujących stałe kontakty z Kościołem jest § 4 ust. 1 pkt 1) i 2)
Regulaminu.
Dane osób niebędących członkami Zboru przetwarzane są w celu informowania o wydarzeniach
organizowanych przez Zbór oraz promowania działalności Kościoła i Zboru. Dane te
przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej poprzez dobrowolne udostępnienie swoich
danych urzędnikowi zborowemu lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zboru w
odniesieniu do wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osób niebędących członkami
Zboru jest § 4 ust. 1 pkt 3) oraz 8) Regulaminu.
W odniesieniu do członków Kościoła podanie danych jest obowiązkowe i wynika z
wewnątrzkościelnych regulacji, a brak ich podania uniemożliwi przystąpienie do Kościoła lub
pełnienie funkcji w Kościele. Podanie danych przez osoby niebędące członkami Kościoła jest
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dobrowolne, a brak ich udostępnienia uniemożliwi utrzymywanie kontaktu z osobą oraz
uzyskiwanie informacji o aktualnych wydarzeniach zborowych.
Komu udostępniane są dane osobowe?
Niektóre dane osobowe członków Zboru mogą być udostępniane w ramach struktury
organizacyjnej Kościoła, w zakresie uzasadnionym realizacją celów statutowych. W
szczególności mogą być udostępnione Diecezji [nazwa diecezji, do której należy Zbór],
Zarządowi Kościoła oraz osobom prawnym Kościoła. Przykładowo Diecezja może otrzymywać
listę członków Zboru lub uchwały rady i zebrania zboru. Materiały obejmujące wizerunek osób
oraz opisy wydarzeń zborowych mogą być udostępniane np. Wydawnictwu „Znaki Czasu”.
Wybrane dane mogą być upubliczniane w zakresie niezbędnym do realizacji przez Zbór jego
zadań. Wizerunki niektórych osób mogą być udostępniane na stronie internetowej Zboru lub w
czasopismach i materiałach kościelnych. Dane osób uczestniczących w życiu zborowym mogą
być także wywieszane na tablicach ogłoszeń w Zborze.
W każdym razie dane osobowe przetwarzane w ramach Zboru mogą być udostępniane
uprawnionym organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?
W odniesieniu do członków lub byłych członków Kościoła dane osobowe przetwarzane są przez
Zbór co do zasady w ramach realizacji zadań statutowych Kościoła. Oznacza to, że dane takie
mogą być przechowywane bezterminowo.
W odniesieniu do osób niebędących członkami Kościoła dane osobowe będą przetwarzane
jedynie do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez
osobę, której dane dotyczą, a w ich braku – do upływu [podać ustaloną liczbę lat, np. drugiego lub
trzeciego] roku od ich zebrania.
Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Jeśli w Zborze przetwarzane są Twoje dane osobowe, masz prawo:
•
•
•
•

•

Uzyskać od administratora potwierdzenie przetwarzania Twoich danych oraz informację o
przetwarzaniu, a także kopię tych danych;
Sprostować swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne;
Domagać się czasowego ograniczenia wykorzystywania Twoich danych jedynie do
przechowywania;
Wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, oraz wnioskować o
usunięcie Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Zboru (prawo
przysługuje jedynie w przypadku osób niebędących członkami Kościoła);
Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania wizerunku ze względu na swoją szczególną
sytuację (prawo przysługuje jedynie w przypadku osób niebędących członkami Kościoła).

Jeśli w Twojej opinii dane osobowe przetwarzane są w Zborze niezgodnie z Regulaminem lub
RODO, masz prawo złożyć skargę do kościelnego Kuratora Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Kuratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: kodo@adwent.pl lub listownie pod
adresem: Kurator Ochrony Danych Osobowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w
Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
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