
Współpracownicy Opus Dei 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie 
kontaktować? 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prałatura Opus Dei z siedzibą w Rzymie1, 
dalej „Prałatura”. 

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami 
kontaktować pisząc na adres w Polsce: ul. Górnośląska 43; 00-432 Warszawa. 

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?  

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania 

duszpasterstwo i formacja duchowa Twoja zgoda  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO2) 

w celach dowodowych na potrzeby 
odpierania zgłoszonych ewentualnie 
przeciwko Prałaturze zarzutów 

nasz prawnie uzasadniony interes  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  

a) księżom, pracownikom i współpracownikom – w celach związanych z duszpasterstwem i 
formacją duchową; 

b) fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom związanym z Prałaturą - w celach związanych 
z duszpasterstwem i formacją duchową; 

c) podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym pod kątem prawnym, 
informatycznym, itp. 

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?  

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są: 

a) w związku z przekazywaniem Ci informacji dotyczących celów duszpasterskich i 

formacyjnych, do czasu aż cofniesz swoją zgodę, 

b) w celach dowodowych – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego 
tytułu (okres ten określają Twoje krajowe przepisy), a w przypadku wykorzystywania ich 
w ramach państwowych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym 
zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten 
określają Twoje krajowe przepisy); 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

6. Przysługuje Ci prawo: 

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych; 

c) do usunięcia danych:  

 
1 Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei z siedzibą w Rzymie 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 



jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz 

zażądać, abyśmy je usunęli; 

d) ograniczenia przetwarzania danych : 

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie 
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim 
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; 
lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania 

danych; 

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:  

sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
przez nas Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym 
celu powinieneś wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia 
zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych. Złożenie sprzeciwu skutkować 

będzie zaprzestaniem przetwarzania przez nas Twoich danych, chyba że wykażemy, że 

podstawy przetwarzania Twoich danych w danym zakresie są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności; 

f) do przenoszenia danych: 

masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „xml.” lub „.csv”) dane osobowe 
Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz 

też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej 
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:  

w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed 
jej wycofaniem. 

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych? 

7. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na dane kontaktowe wskazane w pkt 2. 
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli 
odpowiednio Cię zidentyfikować. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

8. Uzyskanie statusu Współpracownika Prałatury jest dobrowolne. Jednakże podanie danych 
osobowych jest konieczne do jego uzyskania. 

 


