
POLITYKA PRYWATNOŚCI OŚRODKA MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
 
Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady(UE) 2016/679 z 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 95/56/WE ( dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o 
sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, ( dalej jako „dane”),a także o 
przysługujących Państwu prawach związanych  z ochroną danych. 
 
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować? 
Administratorem Państwa danych jest Opactwo Benedyktynów (dalej jako Organizator), z którym można 
się skontaktować: 

 pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Opactwo Benedyktynów ul. Mickiewicza 6, 
Lubiń  64-010 Krzywiń; 

 telefonicznie, pod numerem: 660-507-614; 
 e-mailowo, pod adresem: osrodek@benedyktyni.net 

 
2. O jakich danych mówimy? 
Zobowiązani jesteście Państwo do podania następujących danych osobowych: 

 imię i nazwisko, 
 miasto zamieszkania, 
 wiek, 
 e-mail oraz telefon komórkowy 

 
3. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane? 
Dane podane podczas rejestracji przetwarzane są w celu organizacji sesji medytacyjnej. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji „umowy” z 
Organizatorem. 
 
4. Komu możemy przekazać dane? 
Dane mogą być udostępnione innym odbiorcą w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania 
ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. 
 
5. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? 
Mają Państwo prawo: 

 żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich 
przetwarzania lub ich usunięcia:  

 wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, w 
zakresie jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem; 

 wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych naruszy przepisy RODO 
 

6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych? 
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami w zakresie 
ochrony danych. 
Robimy to, ponieważ wypełniamy: 

 zobowiązania wynikające z umowy (art.6 ust.1 lit b RODO), 
 obowiązki prawne (art.6 ust. 1 lit c RODO), 
 zadania służące interesowi publicznemu (art.6 ust.1 lit e RODO) 

 
7. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt 3, tj. 

 w zakresie realizacji zawartej z Organizatorem umowy- od czasu zakończenia jej realizacji, a 
po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych 
roszczeń; 

 w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez 
Państwo żądania usunięcia danych; 

 do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora stanowiących podstawę 
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec t takiego 



przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 
danych. 

 

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU 

OPACTWO BENEDYKTYNÓW 

UL. Mickiewicza 6, Lubiń 

64-010 Krzywiń 

e-mail:osrodek@benedyktyni.net 

tel.660-507-614 

 


