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Caritas Diecezji / Archidiecezji   

Umowa numer   

Za okres  1.09.2022-30.06.2023 

Dotyczy stypendium dla (imię i nazwisko, nr 
nadany przez CD)  

 

Kontynuacja stypendium z roku szkolnego 
2021/2022 

TAK/NIE 

Wiek stypendysty  

Obywatelstwo POLSKIE/INNE ……………………………………………. 

Czy rodzina/prawni opiekunowie dziecka są 
zarejestrowani w Centrum Pomocy Migrantom na 
terenie Caritas Diecezjalnej? * dotyczy stypendysty 
bez polskiego obywatelstwa 

 
TAK/NIE 

 

1.  DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA STYPENDYSTY – PODSTAWA KWALIFIKACJI 

Proszę opisać rodzaj dotychczasowych 
osiągnięć – naukowe, sportowe, 
artystyczne, inne – kwalifikujących ucznia 
do otrzymywania stypendium „Skrzydła-
Dwa Talenty” 
 

 

2.  PLAN ROZWOJU NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Proszę opisać plan rozwoju na nowy rok 
szkolny, zaplanowane zajęcie, wyjazdy, 
obozy, wydatki związane z rozwojem 

 

 

Czy do zgłoszenia dołączono zgodę na przekazanie danych dla Caritas Polska: 
 

 TAK 

 NIE 
Czy do zgłoszenia dołączono zgodę na użycie wizerunku do promocji programu Skrzydła-Dwa 
Talenty? 
 

 TAK 

 NIE 
 
 
 
 
 

 

 ……………………………………………………………………… 
 (podpis dyrektora Caritas diecezjalnej) 
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ZGODA NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Twojego dziecka w postaci 

imienia i nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania, jego osiągnięć i zainteresowań w celu 
realizacji programu Dwa Talenty przez Caritas Polska. 
 
TAK ................................................. (podpis) 
 
NIE ................................................... (podpis) 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania 
zgody do przetwarzanie danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed 
jej wycofaniem. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/-y ............................................................ wyrażam bezpłatną zgodę 

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………..       

na zdjęciach, filmach przesłanych do Caritas Polska w celu ich publikacji przez Caritas Polska 

w wersji papierowej i elektronicznej w Kwartalniku Caritas, na stronie www.caritas.pl oraz 

mediach społecznościowych Caritas Polska. Publikacja wizerunku ma na celu promocję 

programu Dwa Talenty.  

Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty 

wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu 

art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

       

     ……………………………………… 

       podpis 

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACJA 

http://www.caritas.pl/
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O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
 

Niniejszym Caritas Polska jako administrator danych osobowych informuje Cię, że 
przetwarza dane osobowe Twojego dziecka. 

 
I.  Administrator danych osobowych 

 
Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 

55, jest administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka, określonych w 
oświadczeniu w zakresie udostępnienia wizerunku/zdjęć podpisanego imieniem i nazwiskiem.  

 
II. Inspektor ochrony danych  

 
Niniejszym informujemy, że administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z 

którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55 w 
Warszawie lub elektronicznie na adres e-mail: iodo@caritas.org.pl  

 
III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

 
Podstawą przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, 
osiągnięcia i zainteresowania) oraz w zakresie przetwarzania i udostępnienia wizerunku/zdjęć 
zawarta w oświadczeniu z dnia ………………..2022 roku. 

Dane Twojego dziecka przetwarzamy w celu realizacji programu Dwa Talenty oraz 
umieszczenia zdjęć na stronie internetowej caritas.pl, mediach społecznościowych oraz 
kwartalniku Caritas. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

IV. Kategorie Twoich przetwarzanych przez nas danych 
 
Będziemy przetwarzać dane osobowe Twojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, 

wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań i osiągnięć oraz zdjęć z Jego wizerunkiem. 
 

 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji  

  międzynarodowych 
 
Caritas Polska nie będzie przekazywał danych osobowych Twojego dziecka do państw 

trzecich bądź organizacji międzynarodowych. 
 

VI. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane 

 
Dane Twojego dziecka będą przechowywane do momentu zakończenia i prawidłowego 

rozliczenia programu Skrzydła-Dwa Talenty na rok szkolny 2022/2023. 
 
 
 
 
 

VII. Informacje o Twoich prawach 
 
Informujemy Ciebie, że przysługują Tobie: 

mailto:iodo@caritas.org.pl
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1) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  

2) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

 
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych 

 
Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich 

podania uniemożliwia publikację na stronie internetowej caritas.pl, mediach 
społecznościowych oraz kwartalniku Caritas. 

Jednocześnie Caritas Polska informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim i Twojego dziecka  
zakresie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich 
danych osobowych. 

 
 
 
 
 
Niniejszym potwierdzam odbiór niniejszych informacji oraz oświadczam, iż osobiście 

zapoznałem/am się z nimi w całości 
 
 

................................................................................................................................... 
data i własnoręczny podpis 

 

 

 


