
 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UPIEKĘ SŁODKI SMAK ŚWIĄT 
instytucjonalna piecza zastępcza (z wyłączeniem POW typu rodzinnego) 

 

Imię i nazwisko 

prowadzącego/nazwa : 
 

Typ (do wyboru: POW/RDD/ZRZ/NRZ):  

Pełny adres:  

Osoba 

kontaktowa/Opiekun: 
 Stanowisko:  

Nr kontaktowy:  E-mail:  

Placówka posiada aktywny Profil na DomyDziecka.org TAK  NIE  

Liczba dzieci w pieczy zastępczej:  

 

 

Liczba załączonych Prac Konkursowych (min. 1)  

Liczba załączonych fotografii przedstawiających 

przygotowanie Pracy Konkursowej (min.3) 
 

 

OŚWIADCZENIE  

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Polski Instytut Filantropii” z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Foksal 3/5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie „Upiekę 

słodki smak Świąt”. Dane te mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na 

podstawie stosownych umów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym fundację w zakresie funkcjonowania 

systemów informatycznych (np. w zakresie hostingu). Dane te w określonym przez Państwa zakresie będą udostępniane 

podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji otrzmymania nagród. 

Posiadają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 

a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;  

• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) 

-  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w akcji „Upiekę słodki smak 

Świąt” 

 

Załącznik nr 2 



Formularz zgłoszniowy (skan/wyraźne zdjęcie) wraz z Pracą Konkursową i min. 3 fotografiami przedstawiającymi przygotowanie Pracy 

Konkursowej (łącznie min. 4 fotografie) należy wysłać na adres: slodkismakswiat@domydziecka.org w terminie do 12.12.2021 r. 

Następnie formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Fundacja „Polski Insytut Filantropii”,  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, 

dop. DomyDziecka.org w terminie do 20.12.2021 r. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  zrealizowania celu. Wszelkie zapytania 

oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: 

Dane kontaktowe administratora danych: Fundacja „Polski Instytut Filantropii” z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5, 

info@domydziecka.org 

 

 

 

 

- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji „Upiekę słodki smak Świąt” oraz akceptuję wszystkie 

zawarte w nim warunki. 
 

 

 

 

- Wyrażam zgodę na dalsze wykorzystywanie Prac Konkursowych nadesłanych na Konkurs, zgodnie 

postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

miejscowość i data podpis  

   

miejscowość i data podpis  

   

miejscowość i data podpis  
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