Rozmówki katolicko-polskie
po katolicku

po polsku

unikanie wojny religijnej

prewencyjne pozbawienie
praw obywatelskich

i3

GIODO ma się odpierdolić od parafii

nie mam kognicji

a co ja się będę narażał

niedomniemywanie uprawnień

umycie rąk

Po pierwsze nie zgodzę się z Pańskim stwierdzeniem, że Gówno wyszarpiecie. Będziemy was
„wszyscy jesteśmy już zmęczeni Barejowskim wymiarem pacyfikować aż złamiemy waszą
sytuacji w której się znaleźliśmy”. Oczywiście nie mogę śmieszną rebelię.
wypowiadać się za wszystkich uczestników tych spraw, ale
zapewniam Pana, że tak ja osobiście, jak i pracownicy
mojego Biura, ani NIE MOŻEMY być „zmęczeni”
(w końcu nasza praca polega na współuczestniczeniu
w takich sporach), ani sami NIE JESTEŚMY „zmęczeni”.
jestem coraz bardziej spokojny, że to,
co wypracowaliśmy jako Rada Prawna KEP,
sprawdza się w życiu

Była próba obalenia naszej władzy,
ale zagrożenie zostało opanowane.

do czasu zatem kiedy nie zostanie wydany inny akt
normatywny uchylający ustawę tak długo będzie ona
obowiązywała w porządku prawnym a Generalny
Inspektor będzie wydawał na podstawie przepisów ustawy
rozstrzygnięcia
w
prowadzonych
przez
siebie
postępowaniach administracyjnych

Mam władzę i złamię każdego,
kto podniesie rękę na „i 3”.

może faktycznie nieudolna próba ukształtowania
w tym zakresie autonomii Kościoła

żenada jest fest z tym „i 3”

W świetle [i 3], Generalnemu Inspektorowi nie przysługują Róbcie skarżących w ciula żeby nie
uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, w odniesieniu do naruszyć hegemonii KEPu. I tak się nie
zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, czyli danych zorientują, bo to hołota.
dotyczących osób należących do kościoła. Tak
zdefiniowany zbiór nie zawiera zatem danych dotyczących
osób nienależących do kościoła.
przejaw realizacji zasady autonomii kościołów

przywilej parafii

bez wątpienia wniosek RPO może doprowadzić do końca
dyskusji o problemie tzw. „i 3” w art. 43 ust. 2 uodo

Napiszemy skargę na niby.
Może się uspokoją.

Gdyby Kościół w Polsce nie wypracował
własnych rozwiązań w tym zakresie,
narzucono by mu świeckie przepisy.

Gdyby nie numer na RODO
podlegalibyśmy ustawie.

Kościół skorzystał z RODO.

A teraz napiszcie, że macie
gówno do powiedzenia.

już 2 maja 2018 r. ks. dr hab. Piotr Kroczek
został powołany na pełniącego obowiązki KIOD

Mamy gówno do powiedzenia.

