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POLITYKA 

PRYWATNOŚCI 
BURSY IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

W SZCZECINKU 

 

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Bursę im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku z 

siedzibą przy ul. Kościuszki 91, 78-400 Szczecinek (dalej jako „Bursa”), prowadzoną przez 

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, powierzając nam swoje dane osobowe. W 

ramach prowadzonej działalności szczególnie ważna jest dla nas ochrona danych osobowych. 

Prosimy Was o zapoznanie się z informacją o sposobie i zakresie przetwarzania przez nas 

danych osobowych.  

► Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane 

osobowe, jest Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą przy ul. ks. bpa Czesława 

Domina 8, 75-061 Koszalin, NIP: 6690506452, REGON: 040109697 (dalej jako „Caritas”). 

► Z kim można się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Caritas? 

Jeśli macie pytania związane z przetworzeniem danych osobowych Waszych i Waszych dzieci 

przez Caritas, możecie skontaktować się z wyznaczonym przez Caritas inspektorem ochrony 

danych, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod-bursa@caritas.pl.  

► Skąd Caritas ma Wasze dane? 

Otrzymaliśmy te dane osobowe od Was podczas korzystania przez Was z serwisu pod adresem 

www.bursa.szczecinek.caritas.pl, a w szczególności po wypełnieniu odpowiednich formularzy 

kontaktowych lub wysłaniu wiadomości e-mail, wykonaniu kontaktu telefonicznego lub 

wykorzystaniu innych form kontaktu wskazanych na ww. stronie internetowej w zakładce 

„KONTAKT”. 

► Dlaczego Caritas może przetwarzać dane osobowe Wasze i Waszych dzieci? 

Caritas posiada prawo do przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) – dalej jako 

„RODO”. 

 

Caritas przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania serwisu www.bursa.szczecinek.caritas.pl. 

 

http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/
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Jeśli udzielicie Caritas, a w tym Bursie, zgody na przetwarzanie danych osobowych, możecie 

ją wycofać w dowolnym momencie. Niemiej jednak, zgoda nie jest wymagana do 

przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych poniżej. 

 

► Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Waszych i Waszych dzieci przez 

Caritas? 

 

Cele przetwarzania 

danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Caritas w celu: 

1.  

przeprowadzenia rekrutacji do Bursy  

W tym celu dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz 6 

miesięcy od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego.  

Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

2.  

Podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i 

wykonywania Umowy, a w tym w szczególności do 

przygotowania dokumentów. 

W tym celu dane będą przetwarzane począwszy od dnia złożenia 

podania o przyjęcie do Bursy przez czas trwania Umowy.  

Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

3. 

Podjęcia kontaktu, odpowiedzi na pytania zadane poprzez 

formularz kontaktowy. 

W tym celu dane będą przetwarzane począwszy od dnia 

otrzymania wiadomości kontaktowej do upływu 3 miesięcy od 

tego dnia.  

Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. 

dochodzenia roszczeń, w przypadku ich zaistnienia. 

W tym celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie 

dłuższy niż do dnia wygaśnięcia zobowiązań, a w przypadku, gdy 

do wygaśnięcia zobowiązania nie doszło – przez okres nie 

dłuższy niż 12 lat po upływie okresu przedawnienia. 

Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO. 

5. 

zabezpieczenia interesu prawnego lub ekonomicznego 

Caritas, które mogą być zagrożone w wyniku kierowania 

roszczeń w stosunku do Caritas, a w tym do Bursy. 

W tym celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie 

dłuższy niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec 

Caritas, a w tym Bursy. 

Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

6. 

wypełnienia interesu publicznego przez Caritas, poprzez 

archiwizację oraz statystykę danych, jak również 

gromadzenie danych w archiwach. 

Dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane 

przez czas nieoznaczony z uwagi na realizowany w ten sposób 

interes publiczny. 

Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 
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► Czy musicie podać Caritas dane osobowe? 

W przypadku korzystania z serwisu bez nawiązywania kontaktu z Bursą – podanie danych 

osobowych nie jest obowiązkowe. 

Podanie przez Was danych osobowych jest wymogiem ustawowym dopiero w przypadku 

wypełnienia i wysłania któregokolwiek z formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie 

internetowej www.bursa.szczecinek.caritas.pl. Wówczas wymagane jest, w zależności od 

zakresu formularza, podanie większego lub mniejszego zakresu danych osobowych. 

► Jakie macie uprawnienia wobec Caritas w zakresie przetwarzania danych? 

Wobec przetwarzania danych osobowych przez Caritas możecie żądać od nas: dostępu do 

danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, a także macie prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Uprawnienia te możecie wykonać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez Caritas; wycofacie zgodę na przetwarzanie danych; 

zgłosicie uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane 

niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się  

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie, że dane 

Wasze lub Waszych dzieci są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia 

przetwarzania tych danych na okres pozwalający Caritas sprawdzić nieprawidłowość 

tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, 

aby zostały usunięte, dane nie są już potrzebne Caritas, ale mogą być potrzebne Wam 

do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Caritas są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie Waszej zgody lub umowy zawartej z Wami oraz przetwarzanie to odbywa 

się w sposób automatyczny. 

Macie prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Waszych lub 

Waszych dzieci, przez Caritas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

► W jakich sytuacjach możecie się sprzeciwić wobec przetwarzania danych osobowych? 

Macie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną 

sytuację, w której się znaleźliście, 

• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/
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► Komu Caritas udostępnia dane osobowe? 

Caritas udostępnia dane osobowe podmiotom wspierającym Caritas w świadczeniu usług 

wychowawczych lub edukacyjnych, a także podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo 

techniczne, prawne lub ekonomiczne, a w szczególności kancelariom prawnym dbającym o 

zgodność działalności Caritas z prawem lub wykonującym czynności windykacyjne, biurom 

rachunkowym dbającym o realizację przepisów rachunkowo-księgowych w zakresie 

dotyczącym działalności Caritas, firmom informatycznym dbającym o działanie systemów 

informatycznych wykorzystywanych przez Bursę. 

Gdy będzie to wymagane przepisami prawa, Caritas może przekazać dane osobowe organom 

publicznym takim jak kurator, organom sprawującym nadzór nad działalnością jednostek 

oświatowych czy organom publicznym organizującym opiekę społeczną. 

► Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Caritas przekazuje 

dane osobowe? 

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej 

www.bursa.szczecinek.caritas.pl nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

► Czy Caritas profiluje dane osobowe Wasze lub Waszych dzieci lub przetwarza je 

automatycznie w sposób wpływający na prawa Wasze lub Waszych dzieci? 

Dane osobowe, uzyskane za pośrednictwem strony internetowej 

www.bursa.szczecinek.caritas.pl, nie są profilowane i nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Was danych 

osobowych nie będzie dokonywane profilowanie. 


