
 

  
   

 

Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze 

adaptacji i integracji społecznej” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz 

budżetu państwa, realizowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „WITAJ W NASZEJ KLASIE” 

Realizowanego w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” współfinansowanego z Programu Krajowego 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

oraz Caritas Polska. 

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Data, godzina i podpis przyjmującego dokumenty: ..…………………………………………………………… 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Imię i nazwisko dziecka  Wiek dziecka  

Imię/ona i nazwisko/a 

rodziców/opiekunów prawnych 

 

E-mail   Tel. komórkowy  

Adres korespondencyjny 

Miejscowość: …………………………..……..Ulica: ……………….…………….…………… 

Numer: …..……………… Poczta i kod pocztowy: ...................................…………….……. 

II. OPIS PRACY KONKURSOEJ I JEJ ZWIĄZKU Z TEMATEM 

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

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

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

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

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

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

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

III. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

My _______________________________________________ (imię/imiona i nazwisko/a) oświadczamy, że jako 

przedstawiciele ustawowi/prawni dziecka __________________________________ (imię i nazwisko dziecka) oraz 

dodatkowo w imieniu własnym w związku z przystąpieniem do konkursu „Witaj w naszej klasie” realizowanego 

w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” realizowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

(Lidera) i Caritas Polska (Partnera) wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/naszego 

dziecka i moich/naszych przez Caritas Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 55, 01-473 Warszawa, e-mail: 

caritaspolska@caritas.pl, telefon: +48 22 3348500, jako administratora moich/naszych danych osobowych, w celu 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i przyznania nagród w konkursie zgodnie z przepisami prawa 

regulującymi w szczególności zasady prowadzenia projektów finansowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji jak również ewentualnego korzystania z praw do zwycięskich prac konkursowych oraz przekazanie tych 

danych osobowych Liderowi Projektu - Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu (na podstawie umowy powierzenia 

danych) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych z mocy prawa. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Administrator danych osobowych 

Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, jest administratorem Państwa 

danych osobowych: imię/imiona, nazwisko/nazwiska rodziców/opiekunów pranych, imię i nazwisko dziecka, wiek 

dziecka, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, wizerunek oraz inne dane udostępnione w pracy 

konkursowej. 

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 Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych 

jak również prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony przed Państwa ewentualnymi 

roszczeniami. 

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji konkursu „Witaj w naszej klasie”.  

IV. Kategorie Państwa przetwarzanych przez nas danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imię/imiona, nazwisko/nazwiska rodziców/opiekunów 

pranych, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, wizerunek 

oraz inne dane udostępnione w pracy konkursowej.  

V. Odbiorcy danych 

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: 

1) personel administratora, 

2) personel Lidera projektu – Wojewody Warmińsko-mazurskiego 

Jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących 

administratora. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

Caritas Polska nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji 

międzynarodowych. 

VII. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane 

Państwa dane, by wypełnić wymogi ustanowione przez Komisję Europejską związane z realizacją projektu będą 

przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (Centrum Obsługi Projektów 

Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu (tj. 

maksymalnie do 30.04.2026) oraz do upływu okresu przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem 

administratora. 

VIII. Informacje o Państwa prawach 

Informujemy, że przysługują Państwu: 

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;  

2) prawo do sprostowania do Państwa danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia do Państwa danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Państwa danych osobowych; 

mailto:iodo@caritas.org.pl
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5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych; 

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

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

IX. Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy Państwa, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

wzięcie udziału w konkursie „Witaj w naszej klasie”. 

Jednocześnie Caritas Polska informuje Państwa, że nie będzie w Państwa zakresie podejmować 

zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Państwa danych osobowych. 

Niniejszym potwierdzamy odbiór niniejszych informacji oraz oświadczamy, iż osobiście zapoznaliśmy się z nimi w 

całości. 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH  
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ZAŁ. NR 1  - OŚWIADCZENIA  (DOTYCZY UCZESTNIKA KONKURSU) 

Miejscowość………………………..… , data……………… 

OŚWIADCZENIE 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym, my .......................................................... (imię/a i nazwisko/a) wyrażam/y dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie obecnie i w przyszłości moich/naszych danych i danych osobowych mojego/naszego 

dziecka/podopiecznego .......................................................... (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) takich jak: 

imię/imiona i nazwisko/a rodziców/ opiekunów prawnych, imię i nazwisko dziecka, adres email, numer telefonu, 

wizerunek oraz inne dane udostępnione w pracy konkursowej przez Caritas Polska jako administratora w celu 

ewentualnego upublicznienia informacji o organizowanym konkursie oraz prac konkursowych na stronie internetowej 

projektu i/lub publikacjach wydawanych w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” powyższych danych 

osobowych, jak również powierzenie tych danych Liderowi Projektu (na podstawie umowy powierzenia danych). 

TAK ................................................. (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

NIE ................................................... (podpis rodziców/opiekuna opiekunów prawnych) 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje nam 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. 
 

………………………………………………… 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

OŚWIADCZENIE 2 - Zgoda na Wykorzystanie Wizerunku 

 

My, niżej podpisani ........................................................ wyrażamy dobrowolną i bezpłatną zgodę na wykorzystanie 

wizerunku mojego/naszego dziecka/podopiecznego .......................................................... (imię i nazwisko 

dziecka/podopiecznego) na stronie internetowej projektu, w publikacjach wydawanych w ramach projektu oraz na 

stronie internetowej prowadzonej przez Lidera Projektu – Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (na podstawie umowy 

powierzenia danych) w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” w celach informacyjnych związanych 

z prowadzonym przez Caritas Polska projektem na rzecz migrantów. 

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 rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych 
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ZAŁ. NR 2  - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  (DOTYCZY OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 

NAGRANIU W PRACY KONKURSOWEJ) 

Miejscowość………………………..… , data……………… 

My _______________________________________________ (imię/imiona i nazwisko/a) oświadczamy, że jako przedstawiciele 

ustawowi/prawni dziecka __________________________________ (imię i nazwisko dziecka) oraz dodatkowo w imieniu 

własnym w związku nagraniem wizerunku mojego/naszego dziecka w pracy konkursowej w konkursie „Witaj w naszej 

klasie” realizowanym w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” realizowanego przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego (Lidera) i Caritas Polska (Partnera) wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego/naszego dziecka i moich/naszych przez Caritas Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 55, 01-473 

Warszawa, e-mail: caritaspolska@caritas.pl, telefon: +48 22 3348500, jako administratora moich/naszych danych 

osobowych, w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu w konkursie zgodnie z przepisami prawa regulującymi w 

szczególności zasady prowadzenia projektów finansowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji jak również 

ewentualnego korzystania z praw do zwycięskich prac konkursowych oraz przekazanie tych danych osobowych Liderowi 

Projektu - Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu (na podstawie umowy powierzenia danych) oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych z mocy prawa. 

……………………………………………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH: 

I. Administrator danych osobowych 

Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, jest administratorem Państwa 

danych osobowych: imię/imiona, nazwisko/nazwiska rodziców/opiekunów pranych, imię i nazwisko dziecka, wizerunek. 

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 Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jak 

również prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami. 

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji konkursu „Witaj w naszej klasie”.  

IV. Kategorie Państwa przetwarzanych przez nas danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imię/imiona, nazwisko/nazwiska rodziców/opiekunów 

pranych, imię i nazwisko dziecka, wizerunek.  

V. Odbiorcy danych 

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: 

1) personel administratora, 

2) personel Lidera projektu – Wojewody Warmińsko-mazurskiego 

Jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących 

administratora. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

Caritas Polska nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji 

międzynarodowych. 

mailto:iodo@caritas.org.pl
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VII. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane 

Państwa dane, by wypełnić wymogi ustanowione przez Komisję Europejską związane z realizacją projektu będą 

przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (Centrum Obsługi Projektów Europejskich 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu (tj. maksymalnie do 30.04.2026) 

oraz do upływu okresu przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem administratora. 
 

……………………………………………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

OŚWIADCZENIE 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOTYCZY OSÓB 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NAGRANIU W PRACY KONKURSOWEJ) 

Niniejszym, my .......................................................... (imię/a i nazwisko/a) wyrażam/y dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie obecnie i w przyszłości moich/naszych danych i danych osobowych mojego/naszego 

dziecka/podopiecznego .......................................................... (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) takich jak: 

imię/imiona i nazwisko/a rodziców/ opiekunów prawnych, imię i nazwisko dziecka, wizerunek przez Caritas Polska jako 

administratora w celu ewentualnego upublicznienia informacji o organizowanym konkursie oraz prac konkursowych na 

stronie internetowej projektu i/lub publikacjach wydawanych w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców 

przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” 

powyższych danych osobowych, jak również powierzenie tych danych Liderowi Projektu (na podstawie umowy 

powierzenia danych). 

TAK ................................................. (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

NIE ................................................... (podpis rodziców/opiekuna opiekunów prawnych) 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje nam 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. 
 

………………………………………………… 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

OŚWIADCZENIE 2 - Zgoda na Wykorzystanie Wizerunku (DOTYCZY OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 

NAGRANIU W PRACY KONKURSOWEJ) 

My, niżej podpisani ........................................................ wyrażamy dobrowolną i bezpłatną zgodę na wykorzystanie 

wizerunku mojego/naszego dziecka/podopiecznego .......................................................... (imię i nazwisko 

dziecka/podopiecznego) na stronie internetowej projektu, w publikacjach wydawanych w ramach projektu oraz na 

stronie internetowej prowadzonej przez Lidera Projektu – Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (na podstawie umowy 

powierzenia danych) w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” w celach informacyjnych związanych 

z prowadzonym przez Caritas Polska projektem na rzecz migrantów. 

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 rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych 
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PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU – ZAŁ. NR 3 

My __________________________________ (imię/a i nazwisko/a) jako opiekun prawny/opiekunowie prawni dziecka 

__________________________________ (imię i nazwisko dziecka) w związku z przystąpieniem do konkursu „Witaj 

w naszej klasie” oświadczam, że 

1. Moje/nasze dziecko posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła.  

2. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą zgłoszona Praca konkursowa nie narusza osobistych ani majątkowych praw 

autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich.  

3. Posiadam/y i dołączam/y do niniejszego zgłoszenia zgody osób (lub ich rodziców w przypadku osób 

niepełnoletnich), których wizerunek został w Pracy konkursowej utrwalony na wykorzystanie tego wizerunku 

(należy dołączyć zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek znalazł się w pracy 

auiowizualno-plastycznej zgłoszonej do konkursu). Wzór zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 

stanowi załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego.  

4. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 

korzystanie z Pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach 

eksploatacji:  

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. 

drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 

m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

c. wprowadzanie do obrotu,  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,  

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

f. publiczne wykonanie,  

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. 

komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 

komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.),  

h. wystawianie,  

i. wyświetlanie, 

………………………………..……………………… 

Podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych 



 

  
   

 

Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze 

adaptacji i integracji społecznej” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz 

budżetu państwa, realizowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY – ZAŁ. NR 4 

 

Caritas Polska przekazuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko i adres uczestnika konkursu oraz imię/imiona i nazwisko/a opiekuna/ów prawnego/ych) 

 

nagrodę: 

TABLET 

Nazwa producenta: …………………….. 

Model: ……………………..           

Numer seryjny:…………………….. 

o wartości ……………………………………………………… 

za zdobycie wyróżnienia w konkursie audiowizualno-plastycznym „Witaj w naszej klasie”. 

Uczestnik konkursu i jego opiekun/owie prawny/i przyjmują do wiadomości, że przekazana nagroda jest 

współfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa 

a konkurs realizowany jest w ramach projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” realizowanego jest 

przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska. 

 

Nagrody przyznane w konkursie są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. tekst jedn. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). 

 

 

…………………………………………… ………………………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA 

ORGANIZATORA 

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRWNEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU 

 


