KONKURS EKOLOGICZNY DLA RODZIN
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Rodzin w Białymstoku w ramach inicjatywy
lokalnej pt.” ŻYJ BOSKO Z EKOTROSKĄ” realizowanej w ramach Projektu „Ekologia integralna
encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez
Caritas Polska zaprasza rodziny mieszkające na terenie Parafii NMP Królowej Rodzin w
Białymstoku do wzięcia udziału
w konkursie ekologicznym pt. „Ekotroska w mojej rodzinie”
Cele konkursu:
- popularyzacja Encykliki ,,Laudato si”- w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła
w obszarze ekologii,
- podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty,
- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci, młodzieży i dorosłych,
- łączenie wiedzy z różnych dziedzin.
Formy konkursu:
- plastyczna (plakat, praca plastyczna A3 lub A4, grafika),
- poetycka (wiersz).
Termin konkursu: Konkurs trwa od 31.12.2020 do 31.01.2021r. Prace należy dostarczyć do
kancelarii parafialnej do 31 stycznia 2021 roku.
Prace należy opatrzeć metryczką, która będzie zawierała imię, nazwisko oraz numer telefonu
autora pracy. Do pracy należy dołączyć uzupełniony Załącznik nr 1 (zgoda na przetwarzanie
danych osobowych oraz zgoda na wykorzystywanie wizerunku w celu przeprowadzenia i
promocji konkursu).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 lutego 2021 roku.
Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Pomysły zebrane jako dobre
praktyki projektu zostaną w wersji elektronicznej opublikowane na stronie parafii oraz
parafialnej stronie fanepage. Organizator konkursu zastrzega także możliwość publikacji prac i
dobrych praktyk na stronie projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu
wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” Caritas Polska.
Nagrody w konkursie są współfinansowane ze środków Caritas Polska oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagrody w konkursie będą w duchu
encykliki Laudato si’ – ekologiczne.
Osoby odpowiedzialne: Irena Kardasz, Halina Biała, Katarzyna Pogorzelska

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym ja ........................................................................................... wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych mojego dziecka …................................................. w postaci imienia i
nazwiska przez Caritas Polska jako administratora danych w celu przeprowadzenia konkursu
ekologicznego pt. „Ekotroska w mojej rodzinie” w ramach projektu pn. „Ekologia integralna
encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z informacją od
administratora o przetwarzaniu danych osobowych mojego dziecka (verte).
...........................................

(data,

miejscowość)

.................................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
(Zgoda jest opcjonalna)
Niniejszym ja ..................................................................................... wyrażam bezpłatną
zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …..................................... przez Caritas
Polska w celu przeprowadzenia i promocji konkursu pt. „Ekotroska w mojej rodzinie” w
ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i
społeczności lokalnych”, w tym poprzez umieszczenie jego wizerunku w publikacjach
drukowanych i elektronicznych Caritas Polska.
Ewentualne cofnięcie zgody nie będzie miało 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 polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z informacją od
administratora o przetwarzaniu danych osobowych mojego dziecka (verte).
...........................................

(data,

miejscowość)

.................................................................
(czytelny podpis)

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym ja ........................................................................................... wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska przez Caritas Polska
jako administratora danych w celu przeprowadzenia konkursu ekologicznego pt. „Ekotroska w
mojej rodzinie” w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z informacją od
administratora o przetwarzaniu moich danych osobowych (verte).
...........................................

(data,

miejscowość)

.................................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
(Zgoda jest opcjonalna)
Niniejszym ja ..................................................................................... wyrażam bezpłatną
zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Caritas Polska w celu przeprowadzenia i
promocji konkursu ekologicznego pt. „Ekotroska w mojej rodzinie” w ramach projektu pn.
„Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności
lokalnych”, w tym poprzez umieszczenie mojego wizerunku w publikacjach drukowanych i
elektronicznych Caritas Polska.
Ewentualne cofnięcie zgody nie będzie miało 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 polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z informacją od
administratora o przetwarzaniu moich danych osobowych (verte).
........................................... (data, miejscowość) .................................................................
(czytelny podpis)

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym Caritas Polska jako administrator danych osobowych informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe.
I. Administrator danych osobowych
Niniejszym informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email:
caritaspolska@caritas.pl. jest administratorem Twoich danych osobowych.
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 w postaci iodo@caritas.org.pl
III.

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda
na wykorzystanie wizerunku. Twoje dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia i promocji szkolenia w ramach
projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”
IV.

Kategorie Twoich przetwarzanych przez nas danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, wizerunek.
V.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
1) personel administratora.
2) wszystkim, którzy wchodzą zapoznają się z Twoim wizerunkiem upublicznionym zgodnie ze zgodą
na wykorzystanie wizerunku.
3) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy powierzenia.
Jednocześnie Twoje dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących administratora.
VI.

Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

Caritas Polska nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
VII.

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane będą przechowywane przez okres do 31 stycznia 2025 roku
VIII.

Informacje o Twoich prawach

Informujemy Ciebie, że przysługują Tobie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych;
prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX.

Informacja o dobrowolności podania danych

Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia realizacji
celu.
Jednocześnie Caritas Polska informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim 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

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

