
 Ankieta zgłoszeniowa 
przyjęcie młodzieży na XXXVII Zjazd Niniwy w Siedlcach 

w terminie 10 -13 Listopada 2022 r. 

 

Ja                                                                                                                                                    

zamieszkały/a                                                                  

Zgłaszam chęć przyjęcia do swojego mieszkania uczestników Oblackiego Zjazdu Młodzieży „Zawalcz o Jutro”:  

(ilość)          dziewcząt/chłopców/bez znaczenia (podkreślić właściwe). Czas odbioru młodzieży planowany jest na 
godzinny wieczorne 20:00 – 21:00 w czwartek 10 listopada. W razie potrzeby młodzież zostanie przyprowadzona przez 
KSM 

Jestem w stanie zapewnić kolacje w czwartek; śniadanie/kolacje w piątek; śniadanie/kolacje w sobotę; śniadanie w 
niedzielę; (podkreślić jeżeli jest możliwość) 

nr telefonu:                                 

 

Deklaracje prosimy składać jak najszybciej do kancelarii lub zakrystii. Ostateczny termin składania deklaracji 7 XI br.  

.................................................................................     

czytelny podpis  



Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Par. pw. św. Teresy w Siedlcach, ul. Garwolińska 19, 08-110 Siedlce. 

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych). 

3. Dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Masz prawo zwrócić się do z żądaniem dostępu do danych Pana/Pani/Państwa lub, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia 
uczestników Zjazdu 

* RODO - Rozporządzenie 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. 

 

................................................................................. 

data, czytelny podpis  

 

* Pytania można kierować:  o. Bartosz Koślik OMI – 794 407 553, e-mail: bartoszkoslik@gmail.com 


