nie

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II

FUNDACJA „NOWE POKOLENIE” W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
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KRS 0000234725; REGON 340038918; NIP: 967 121 52 29

Zajęcia świetlicowe- ankieta kwalifikacyjna
Ankietę proszę wypełnić czytelnie – drukowanymi literami.
Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zajęciach zostaną podpisane
odrębne porozumienia
Dane kontaktowe Rodziców
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
Nr kontaktowy matki/ ojca
Informacje o dziecku
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Zainteresowania dziecka, jego
największe osiągnięcia – prosimy o
krótki opis

Przedmiot, który sprawia mu
największe trudności – prosimy o
krótki opis

nie

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II

FUNDACJA „NOWE POKOLENIE” W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
85-868 Bydgoszcz, ul. A. G. Siedleckiego 12,
Biuro: tel. 793 101 280,
www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl
KRS 0000234725; REGON 340038918; NIP: 967 121 52 29
Ocena sytuacji materialnej – proszę zaznaczyć właściwe
Ilu członków liczy Państwa rodzina?
Czy dziecko chodzi na zajęcia
dodatkowe?
Czy te zajęcia są płatne?



Tak



Nie



Tak



Nie



Tak



Nie



Tak



Nie



Dobrze



Tak

Ile razy w tygodniu się odbywają?
Czy korzystają Państwo z
instytucjonalnych form wsparcia
(MOPS, stypendia, Karta Dużej
Rodziny)?
Czy któryś z członków Państwa
rodziny jest osobą bezrobotną?
Jak ogólnie oceniają Państwo sytuację
materialną rodziny?
Jestem rodzicem samotnie
wychowującym dziecko/dzieci





Przeciętnie


Źle

Nie

Oświadczam, że powyższe dane podaję dobrowolnie do celów rekrutacji na zajęcia świetlicowe w Domu EdukacyjnoKulturalnym Regnum, prowadzonym przez Fundację Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II
………………………………….
data i podpis matki

………………………………….
data i podpis ojca

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II, e-mail: fundacja@nowepokolenie.pl (zwana dalej Spółką). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu
będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 5 lat. Dane osobowe
mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne”.
………………………………….
data i podpis matki

………………………………….
data i podpis ojca

