
 

APOSTOLAT 

Pielgrzymującej Matki Bożej  

z Szensztatu 
 

 

Lista Kręgu 

 

 

Nazwiska i imiona osób należących do 

kręgu: 

 

1. …………………………………… 

 

2. …………………………………… 

 

3. …………………………………… 

 

4. …………………………………… 

 

5. …………………………………… 

 

6. …………………………………… 

 

7. …………………………………… 

 

8. ………………………………….... 

 

9. …………………………………… 

 

10.  ....................................................... 

 

 

 

 
 

 

 

                      Wpisać numer obrazu 

 

 
 

Diecezja ……………................................ 
 

Parafia .....…………………………………. 
 

Imię i nazwisko Ks. Proboszcza: 
 

..................................................................... 
 

Adres:………………………………......…. 
 

……………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na założenie kręgu 

 

……………  ………………….....… 

     Data     podpis, pieczęć 

 
 

 

 

11.  ..................................................... 
 

12.  ...................................................... 
 

13.  ...................................................... 
 

14. ....................................................... 
 

15.  ...................................................... 
 

 

 

 

Opiekun kręgu 
 

Imię: …....................................................... 

 

Nazwisko:…………………………….….. 

 

Dokładny adres……………………….….. 

 

…………………………………………… 
 

……………………………………............ 
 

Telefon: .................................................................. 

 

E-mail:……………………………………. 

 

 

Wypełnioną listę nadesłać na adres:  

Krajowy Sekretariat APOSTOLATU 

Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu 

ul. Br. Czecha 9/11       05-402 OTWOCK  

Tel: 22  779 34 24       

E-mail: mta.pielgrzymujaca@szensztat.pl 
 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

–  Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej (osoby pełnoletnie) 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konfe-

rencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, reprezen-

towany przez Sekretariat Pielgrzymującej Matki Bożej moich danych osobowych  

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………. w celach 

statutowych – apostolskich, formacyjnych i statystycznych – w Ruchu Szensztackim.  

Wyrażam także zgodę na przesyłanie na mój adres okólników redagowanych przez Sekreta-

riat Pielgrzymującej Matki Bożej w Otwocku. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu. 

 

………………..……….……………………………………… 

(miejsce, data i podpis zainteresowanego) 

Drodzy Państwo; 

Podpisany formularz prosimy o odesłanie do biura Krajowego Sekretariatu APOSTOLATU 

Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu do końca roku 2018. 

Brak przesłanego formularza Państwa oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. 

(dalej: Dekret) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, ul. Bronisława Czecha 9/11, 

05-402 Otwock – reprezentowany przez: Sekretariat Pielgrzymującej Matki Bożej – e-mail: 

mta.pielgrzymujaca@szensztat.pl; 

2) pytania i uwagi do administratora danych można kierować na adres: ul. Bronisława Czecha 9/11; 05-402 

Otwock; e-mail: siostry@szensztat.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych – apostolskich, formacyjnych  

i statystycznych w Sekretariacie Pielgrzymującej Matki Bożej; 

4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, wyrażona poprzez włączenie się do Apostolatu 

Pielgrzymującej Matki Bożej;  

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Sekretariat Pielgrzymującej Matki Bożej w Otwocku; 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Niemcy), jedynie w celach statystycznych; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana przynależności do Apostolatu Pielgrzymu-

jącej Matki Bożej, a następnie archiwizowane; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograni-

czenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-

twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów statutowych – apostol-

skich, formacyjnych i statystycznych – w Apostolacie Pielgrzymującej Matki Bożej. 

 

 


