
SKARGA NA ADMINSTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
(formularz)

Adres pocztowy, na który można wysyłać skargę:

Kościelny Inspektor Ochrony Danych 
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 
01–015 Warszawa

Adres poczty elektronicznej, na który można wysłać
skargę:

kiod@episkopat.pl

Miejscowość: ___________________

Data:_________________________

Niniejszym,

działając na podstawie art. 41 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez
Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej „Dekret”), ja imieniem
własnym: 

I. SKARŻĄCA/SKARŻĄCY (należy przedstawić informacje dotyczące skarżące-
go/skarżącej i ewentualnie dane pełnomocnika)

1. Nazwisko: _________________________________________________________

2. Imię (imiona):______________________________________________________

3. Adres zamieszkania:_________________________________________________

4. Telefon nr: ________________________________________________________

5. Fax nr: ___________________________________________________________
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6. Adres email: _______________________________________________________

7. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż pkt. 3): ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(lub) działając przez pełnomocnika (jeżeli nie występuje proszę wpisać „Nie dotyczy”):

8. Nazwisko: _________________________________________________________
9. Imię (imiona): _____________________________________________________
10. Adres  do korespondencji (jeśli inny niż podany w pkt. 7): ___________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

11. Telefon nr: ________________________________________________________
12. Adres email: _______________________________________________________

na podstawie art. 41 Dekretu wnoszę skargę na

II. ADMINISTRATOR LUB INNY PODMIOT NA KTÓREGO DZIAŁANIE 
WNOSZONA JEST SKARGA (należy podać przynajmniej nazwę 
Administratora/podmiotu, przeciwko któremu skierowana jest skarga)

1. Nazwa Administratora lub innego podmiotu: ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Adres: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Adres e-mail: _______________________________________________________

4. Inne dane kontaktowe, w których posiadaniu jest Pani/Pan: __________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

5. Czy Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”)?

 TAK                      

 NIE                      

 NIE WIEM

6. Jeżeli TAK, to dane adresowe IOD są następujące:__________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Administratorowi zarzucam:  

7.  Naruszenie obowiązku udzielenia informacji o przysługujących prawach:

 TAK                     

 NIE

8. Przetwarzanie danych bez podstawy prawnej:

 TAK                      

 NIE

9. Odmowę udzielenia informacji o przetwarzaniu danych:

 TAK                      

 NIE

10. Odmowę sprostowania przetwarzanych danych:

 TAK                      

 NIE

11. Odmowę dokonania adnotacji lub uzupełnienia przetwarzanych danych

 TAK                       

 NIE
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12. Odmowę usunięcia przetwarzanych danych

 TAK                      

 NIE

13. Odmowę ograniczenia przetwarzania danych 

 TAK                     

 NIE

14. Odmowę wskazania celu przetwarzania danych

 TAK                     

 NIE

15. Odmowę wskazania podstawy prawnej przetwarzania

 TAK                     

 NIE

16. Odmowę wskazania informacji o odbiorcach

 TAK                     

 NIE

17. Odmowę wskazania informacji o zamiarze przekazania danych do publicznej ko-
ścielnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium RP

 TAK                     

 NIE

18. Odmowę wskazania informacji o okresie przetwarzania danych

 TAK                     

 NIE

19.  Odmowę wskazania udzielenia dostępu do danych osobowych

 TAK                     
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 NIE

20. Inne:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Jednocześnie wnoszę o:

26.  przywrócenie stanu zgodnego z prawem

 TAK                    

 NIE

21. dopuszczenie w charakterze dowodu załączonych do niniejszej skargi  wydruków
dokumentów, jako zgodnych z oryginałem

 TAK                     

 NIE

22. Inne:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

DODATKOWE INFORMACJE

23. Czy Administrator udzielił Pani/Panu informacji o przysługujących prawach?

 TAK 

 NIE

24. Czy kontaktowała/kontaktował się Pani/Pan z IOD? 

 TAK 

 NIE

25.  Czy otrzymała/otrzymał Pani/Pan odpowiedź od IOD?

 TAK 

 NIE

26. Czy otrzymała/otrzymał Pani/Pan odpowiedź zwrotną od Administratora?

 TAK

 NIE 

27. Czy poinformowano Panią/Pana o możliwości wniesienia skargi w związku z decy-
zją Administratora?

 TAK 

 NIE
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28. Oświadczenie dotyczące stanu faktycznego

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

29. Oświadczenie dotyczące naruszenia (np. data, miejsce, kategoria naruszenia, ro-
dzaj danych, których dotyczy naruszenie, ilość danych, których dotyczy narusze-
nie)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

30.  Decyzja administratora (data; nazwa Administratora, który wydał decyzję)
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

31. Inne dokumenty dotyczące przedmiotowej skargi (proszę je wymienić w porządku
chronologicznym podając dla każdego z nich datę, nazwę podmiotu lub organu,
który je wydał, oraz rodzaj dokumentu)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

32. Oświadczenie dotyczące tego, czego domaga się Skarżąca/Skarżący 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

33. Czy przedstawiała/przedstawił Pani/Pan powyższe zarzuty innym organom w celu
zbadania lub rozstrzygnięcia? 

 TAK          

jeżeli TAK to jakie?_________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

               

 NIE

III. WYKAZ DOKUMENTÓW

1. (np. pełnomocnictwo) ________________________________________________

2. (np. skan odpowiedzi od Administratora) _________________________________

3. __________________________________________________________________

IV. PODPIS

________________________

(podpis Skarżącej/Skarżącego lub pełnomocnika)
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V. POUCZENIE

1. Formularz skargi można wydrukować, podpisać i przesłać do organu nadzorczego na
adres Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–
015 Warszawa. Zaleca się przesłanie formularza listem poleconym.

2. Skan skargi może być przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres: kiod@epi-
skopat.pl.

VI. OŚWIADCZENIA, ZGODY, KLAUZULE INFORMACYJNE

Ja niżej podpisany/a (zaznaczyć):

 oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu skargi, zgodnie z moją
wiedza i przekonaniem, są prawdziwe. 

 wnoszę o doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu
adresu e-mail podanego w skardze.

Niniejszym informuję, iż:

1. Pani/Pana  dane  osobowe  podane  w  niniejszym  formularzu  przetwarzane  będą
przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, adres: Skwer kard. Stefana Wy-
szyńskiego 6, 01-015 Warszawa), adres e-mail: kiod@episkopat.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury
rozpatrzenia skargi, udzielenia Pani/Panu odpowiedzi oraz ewentualnego przywró-
cenia stanu zgodnego z prawem, na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3 i 5 w zw. z art.  37
ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 41 Dekretu, tj. wykonywania przez Kościelnego Inspekto-
ra Ochrony Danych zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończe-
nia postępowania wywołanego wniesieniem przedmiotowej skargi oraz wygaśnię-
cia wszystkich praw i obowiązków związanych z jej wniesieniem;

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-
wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, Oświadczenie w tym zakresie wy-
maga złożenia oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailo-
wy kiod@episkopat.pl.

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
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Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się powyższą klauzulą informacyjną 

______________________________

(podpis Skarżącej/Skarżącego)
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