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TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 
(02- 591) przy ul. Stefana Batorego 5. 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się 
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, Warszawa (02-591), ul. 
Stefana Batorego 5. 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył 
inspektora ochrony danych – z którym może się Pani/ Pan skontaktować 
poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWY 
PRAWNE 

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu: 
• wydania/   odmowy   wydania   przez   Ministra   SWiA   zaświadczenia 

o posiadaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną; 
• wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia w sprawie nadania/ 

zniesienia osobowości prawnej jednostki organizacyjnej kościoła lub 
innego związku wyznaniowego; 

• wydania przez Ministra SWiA obwieszczenia w sprawie zmiany nazw 
jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz innych kościołów i związków wyznaniowych; 

• potwierdzenia przez Ministra SWiA odbioru powiadomienia o: 
- uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną, 
- powołaniu/ odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu kościelnej 
osoby prawnej, 
- zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz 
o zmianie jej granic, 
- połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej; 

• prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach majątkowych 
kościelnych osób prawnych 

• udziału w pracach zespołów redakcyjnych mających na celu 
prowadzenie negocjacji z władzami zainteresowanego kościoła lub 
innego związku wyznaniowego w zakresie uzgodnień szczegółowej 
treści projektu umowy i ustawy, o których mowa w art. 25 ust. 5 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 

• prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej i merytorycznej 
wspólnych komisji i zespołów Rządu z władzami kościołów i innych 
związków wyznaniowych oraz sporządzania protokołów z posiedzeń 
tych komisji; 

• powoływania i odwoływania członków oraz personelu obsługi 
technicznej ww. komisji i zespołów redakcyjnych 

• prowadzenia przez Ministra SWiA Rejestru kościołów i innych związków 
wyznaniowych, w tym: 
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do Rejestru, 
wykreślenia z Rejestru oraz dokonywania zmian w statucie kościołów 
i innych związków wyznaniowych wpisanych do Rejestru; 

• wydawanie przez Ministra SWiA zaświadczeń oraz urzędowo 
poświadczonych odpisów i wyciągów z Rejestru. 
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 Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 

• Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską; 
• ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 
• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 
• ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego; 
• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 
• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 
• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 
• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 
• ustawy  o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  Mariawitów 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku 
Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie 
posiadającego hierarchji duchownej; 

• ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ustawy o  stosunku  Państwa  do  Karaimskiego  Związku  Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ustawy   o    stosunku    Państwa    do    Kościoła    Polskokatolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• Ustawy o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Chrześcijan  Baptystów 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ustawy o  stosunku  Państwa  do  gmin  wyznaniowych  żydowskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ustawy  o   stosunku   Państwa   do   Kościoła   Zielonoświątkowego 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ustawy o opłacie skarbowej; 
• Kodeks postępowania administracyjnego. 



ODBIORCY 
DANYCH 

Pani/  Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  uprawnionym,  zgodnie 
z właściwymi  przepisami,  służbom;  organom  administracji  publicznej;  sądom 
i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym 
jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań publicznych oraz osobom (fizycznym i prawnym) oraz 
jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. W przypadku 
postępowań administracyjnych – Pani/ Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie zostaną one 
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania. 
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PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji 
wniesionego przez Panią/ Pana wniosku (powiadomienia). 

 


