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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” 

I. Postanowienia ogólne 

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która 

określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług 

informacyjnych świadczonych przez Kościół Nowoapostolski w Polsce, Regon 190376054 oraz 

sposób ich przetwarzania. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej „Polityki Prywatności” jest każdy 

korzystający z usług informacyjnych świadczonych przez Kościół Nowoapostolski w Polsce. 

Administratorem danych jest Kościół Nowoapostolski w Polsce, Administracja Centralna, Regon 

190376054. 

II. Dane osobowe 

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” świadcząc usługi informacyjne dokłada wszelkich starań, aby 

prowadzone „Internetowe portale i strony oraz serwisy multimedialne i społecznościowe, jak i 

inne elektroniczne komunikatory i narzędzia przekazu i komunikacji” (dalej: „serwis”) ułatwiały 

każdemu użytkownikowi serwisu, wyświetlanie, przeglądanie stron serwisu i składanie zapytań 

informacyjnych. Dlatego informujemy, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę przekazu informacji, że 

wyświetlając i poruszając się po serwisie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez 

serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które 

użytkownik będzie proszony w formularzach są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi 

informacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje 

czynność, której te dane dotyczyły.  

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych 

Jawne Dane Osobowe 

Dane osobowe użytkownika podane na serwisach należących do „Kościoła Nowoapostolskiego w 

Polsce” przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających 

strony zawierające te dane. „Kościół Nowoapostolski w Polsce” nie ma możliwości zabezpieczenia 

użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania 

użytkownikowi nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają „Polityce Prywatności”. 

Cookies (Ciasteczka) 

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas 

korzystania z serwisu, zwłaszcza ze stron internetowych i społecznościowych. Cookies to małe pliki 

tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania 

danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania 

danych w formularzach kontaktu lub zapytania.  

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem 

działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu 

przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) 
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domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 

Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. 

Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie. 

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do „Kościoła 

Nowoapostolskiego w Polsce” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-

mail i innych danych, np. imienia itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy 

mailingowej serwisów. 

Wiadomości 

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, 

których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w 

formularzach, zgodnie z „Polityką Prywatności”. Przez pojęcie wiadomości „Kościół 

Nowoapostolski w Polsce” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów: 

usług informacyjnych (np. zmiany), niekomercyjnych listów (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) 

oraz informacji (mailingi i inne materiały informacyjne). Podmioty realizujące mailingi poza 

adresami email nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych 

„Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce”. 

Inne formularze 

Formularze, wyskakujące okienka pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach 

należących do „Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce” i dotyczące usług, produktów, serwisów 

nieobsługiwanych przez „Kościół Nowoapostolski w Polsce”, nie podlegają „Polityce Prywatności”. 

Cel pozyskiwania i wykorzystania danych 

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże stanowić może warunek 

zawarcia umowy i świadczenia usług. Dane zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania umów, 

przekazu informacji lub w celu marketingu, w tym bezpośredniego, dotyczącego działalności oraz 

w celu wykonywania obowiązków prawnych i respektowania uzasadnionego interesu prawnego. 

Dane osobowe są przekazywane nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub przez 

inne współpracujące podmioty będące administratorami danych albo pozyskane z powszechnie 

dostępnych źródeł. 

 

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych 

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe 

realizację uprawnień wynikających z obowiązującego z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia 
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub 

zwane RODO), a wcześniej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane.  

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt 

mailowy na adres „info@nak.org.pl”. 

Dane podlegają profilowaniu celem przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do 

preferencji informacji lub oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać świadczenia 

i maksymalnie usprawniać komunikację, a także do zapewnienia większego bezpieczeństwa, a tym 

samym do wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Dane nie będą przekazywane do państw 

trzecich poza UE, niemniej w razie konieczności dokonania czynności prawnej lub zawarcia 

transakcji z podmiotem poza UE może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza 

obszar UE, jako warunku koniecznego realizacji świadczenia 

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest 

jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem 

lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

V. Zmiany Polityki Prywatności 

„Kościół Nowoapostolski w Polsce” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce 

Prywatności”. Każdego użytkownika serwisu należącego do „Kościoła Nowoapostolskiego w 

Polsce” obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności „Kościół 

Nowoapostolski w Polsce” będzie informować na stronach serwisu. 

VI. Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań lub wątpliwości co do „Polityki Prywatności”, „Kościół Nowoapostolski w 

Polsce” prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: „info@nak.org.pl”.  

VII. Sygnatura 

Kościół Nowoapostolski w Polsce – „Polityka Prywatności” stan na dzień:25.05.2018 r. 

 


