KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami 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 (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO oraz
Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13
marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455
Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego
zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. zwanego dalej Dekretem
informuję, że:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Ks. Kan. Jerzy Zamorski reprezentujący
Parafię Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik.
Administrator powierzył zarząd cmentarza parafialnego przy ul. Ceramicznej w Kraśniku
PONTES Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień
prosimy kierować
korespondencję/zapytania bezpośrednio do Zarządcy Cmentarza: PONTES Sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2., tel. 798 776 242 Email:
cmentarzkrasnik@pontes.lublin.pl.
- dane osobowe przetwarzane mogą być w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych.
- dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług regulowanych
przepisami Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych oraz umową, o ile taka zostanie
zawarta oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z
chowaniem zmarłych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
- posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO i/lub do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych jeśli przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Dekretu.

