
KARTA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO REKOLEKCJI/DNIA SKUPIENIA  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY I POWOŁAŃ SŁUG JEZUSA 

 

w terminie ……………………………………………………..…….. w …………………………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko Uczestnika: …………………………………..…………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia: …………………………………………………...…………………………………………………….…………….. 

3. Szkoła/studia lub wykonywany zawód: ………………………………….………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania: ……...….……………………………………………………...…………………….…………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

5. Telefon:………………………………………………………….………………………………………………………………………... 

6. Wspólnoty kościelne lub ruchy, w których byłam lub jestem zaangażowana: 

………………………………………………………………………….……………………………………………………...……………... 

7. Pragnę odprawić rekolekcje/dzień skupienia, ponieważ: 

…………………………………...…………………………………………………………………………………………..………………. 

8. Oświadczam, że: 

- zapoznałam/łem się z Regulaminem* i zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

- w dniu rozpoczęcia w/w rekolekcji nie mam objawów infekcji czy innych objawów sugerujących 
chorobę zakaźną, zwłaszcza COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności 
takich jak: kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku, 

 

- w okresie 10 dni przed rozpoczęciem rekolekcji nie przebywałam/em na kwarantannie,                      
nie mieszkałam/em ani nie miałam/em kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie, jak też 
z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną SARS-CoV-2  

- mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w rekolekcjach oraz możliwością zachorowania  
na COVID-19 w konsekwencji tego zakażenia. W razie zakażenia nie będę z tego powodu czynić 
zarzutów ani wysuwać roszczeń względem Organizatora rekolekcji, 
 

- jeśli któraś z w/w okoliczności zmieni się w ciągu 7 dni od zakończenia rekolekcji, zobowiązuję się 
do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora rekolekcji, 

- w trakcie rekolekcji będę zachowywać przepisy sanitarne, szczególnie związanych z COVID-19, 

- choruję na chorobę przewlekłą ……………………………………………………………………………………., 
mogącą mnie narazić na cięższy przebieg zakażenia. Do karty załączam zaświadczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w w/w rekolekcjach/dniach skupienia.** 



9. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na umieszczanie zdjęć i filmów 

zawierających mój wizerunek i głos, przez prowadzących rekolekcje, w periodykach, ulotkach, 

na stronie internetowej Duszpasterstwa, na Facebooku, na kanale YouTube oraz na stronach 

Zgromadzenia Sług Jezusa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego 

dziecka będzie wykorzystywany tylko  i wyłącznie w celu promocji Duszpasterstwa Młodzieży 

i Powołań Sług Jezusa. 

 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (klauzula RODO na następnej 

stronie) przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa w celu przeprowadzenia 

rekolekcji/dnia skupienia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie. 

 

 

…………………………………….………                                                                                  ……………..……………………………………… 
   Data                 Podpis uczestnika rekolekcji 
 

 
*umieszony na stronie internetowej Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Sług Jezusa 
** wypełnić i załączyć zaświadczenie w przypadku występowania choroby przewlekłej 
*** podkreślić właściwe 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Klauzula RODO 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sług Jezusa mające siedzibę                      
w Warszawie, ul. Sewerynów 8, w którego misji działa Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług 
Jezusa, tel. 608 010 999, reprezentowane przez Patrycję Dura, ul. Dolna 3 Maja 2, 20-079 Lublin. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Dekretu KEP                             
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele 
katolickim z dnia 13 marca 2018 r., w celu organizacji rekolekcji i dni skupienia. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekolekcji/dni skupienia i nie krócej niż przez okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa (6 lat). Posiada Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych 
osobowych - narusza obowiązujące przepisy. Może Pan/Pani skontaktować się z Kościelnym 
Inspektorem Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. 22 530 
48 00, email: kiod@episkopat.pl.  
Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia                                                                     
w rekolekcjach/dniach skupienia. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane 
żadnym odbiorcom danych. 

 

mailto:kiod@episkopat.pl

