
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ankieta nr 1 oceny poziomu osiągnięcia

rezultatów zadania w ramach projektu:

Myśl! Działaj! Rób to co kochasz!

Nazwa i adres (lub pieczęć) szkoły/placówki która bierze udział w projekcie:

Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu:

Data i godzina realizacji zadania:

Prosimy o ocenę zrealizowania poniższych założeń podczas realizacji zadań projektu:

1. Zwiększenie świadomości dotyczącej możliwości uzyskania pomocy w przypadku

doświadczenia przemocy, lub dotknięcia przez patologie społeczne.

2. Zwiększenie świadomości dotyczącej swoich mocnych stron, talentów, pasji i

predyspozycji zawodowych.

3. Zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów.

4. Zainspirowanie przykładami osób które zmieniły swoje życie i postawiły na życie w

zgodzie ze swoimi talentami i predyspozycjami.

5. Zwiększenie świadomości dotyczącej negatywnych skutków działania substancji

psychoaktywnych.
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6. Zwiększenie świadomości wagi więzi rodzinnych i wpływu środowiska na rozwój i

poczucie szczęścia człowieka.

7. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu czasu pracy nad swoimi talentami,

pasjami i predyspozycjami na osiąganie sukcesu w danej dziedzinie.

8. Zwiększenie świadomości wpływu etyki, wiary i systemu wartości na życie

człowieka.

Imię nazwisko osoby wypełniającej kwestionariusz:

adres numer telefonu i adres e-mail osoby wypełniającej kwestionariusz:

Stanowisko zajmowane w danej placówce:

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem głównym projektu:

Adrian Wieczorek

tel. 693 429 515
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie:

Wypełniając niniejszy formularz (Ankietę) oświadczam, że dane przekazane Fundacji Światło-Życie w

związku z zaangażowaniem w projekt „Myśl! Działaj! Rób to co kochasz!” są prawdziwe oraz wyrażam

zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażam również akceptację Regulaminu uczestnictwa w ww. projekcie,

dostępnym na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.fundacja.oaza.pl/robtocokochasz.

Jednocześnie oświadczam, że przekazano mi niżej wymienione informacje:

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:

1) Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim

skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;

2) Fundacja Światło-Życie, z siedzibą w Katowicach. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie: ul.

Różyckiego 8, 40-589 Katowice.

2. Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane

kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

email: iod@ms.gov.pl. Specjalistą do spraw RODO w Fundacji Światło-Życie jest pani Barbara

Młodzianowska. Dane kontaktowe: Barbara Młodzianowska, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice, email:

rozyckiego8@gmail.com.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach dotyczących programu „Myśl!

Działaj! Rób to co kochasz!” realizowanego w placówce przez Panią/Pana reprezentowanej.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia 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), w szczególności art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia; ustawy z

dnia 6 czerwca 1997 r.; celem realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997

r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53) – w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu

Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (tj. Dz. U.

2019 poz. 683) – w szczególności Działu V rozporządzenia.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane tylko odbiorcom upoważnionym do ich przetwarzania na

podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do udzielonej zgody.

6. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) będą przechowywane przez okres wynikający z

przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie

Sprawiedliwości oraz w Fundacji Światło-Życie.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo

wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy

skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Specjalistą ds.

RODO Fundacji Światło-Życie (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data    .....................................  Czytelny podpis .........................................................
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