
 
Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 

Kwestionariusz uczestnictwa w projekcie „Witamy w Polsce 2022/2023” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………..…… 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………………………………………………………………………..…… 
(dotyczy uczestników niepełnoletnich) 

Obywatelstwo: …………………………………………………Telefon: ………………………………………… 

Numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości: ………………………………………………….……….… 

Liczba osób mieszkających wspólnie z uczestnikiem (łącznie z uczestnikiem): …………………..….…….. 

Proszę zaznaczyć miesięczne dochody w złotych na osobę wśród osób mieszkających razem 

z uczestnikiem, po odliczeniu wydatków na mieszkanie, o ile takie wydatki występują (np. najmu): 

 do 600 zł      między 600 zł a 1000 zł        powyżej 1000 zł         powyżej 2000 zł 

Proszę określić  poziom znajomości języka polskiego w skali 0-4 (0 – brak, 4 – doskonały): .….………. 

Potrzeba udzielenia pomocy prawnika:        TAK       NIE 

Jeżeli TAK, proszę podać rodzaj spraw, w których potrzebna jest pomoc: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

Miejsce przekroczenia granicy Polski: …………………….….……….………………………..……….………. 

W razie przybycia do Polski samolotem, proszę podać port lotniczy wylotu: ………………..……………… 

Uczestnik posiada miejsce zamieszkania w Polsce (np. najem, mieszkanie własne):     TAK       NIE 

 

Uczestnik posiada stałe źródło dochodów w Polsce lub aktywne źródło za granicą:       TAK       NIE 
(dotyczy uczestników pełnoletnich) 

 

 

 

 

Podpis         Data 

 

……………………………………………    …………………………………………… 

  



 
Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu  „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu 
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, 
informuję, że: 
 
Tożsamość administratora i dane kontaktowe 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Vox Humana jest Agata Marek, prezes zarządu 
Stowrzyszenia Vox Humana mającego siedzibę w Warszawie (02-512), ul. Puławska 24b lok. 16.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną – adres 
email: agata_marek@o2.pl lub pisemnie na adres: ul. ul. Puławska 24b lok. 16, 02-512 Warszawa. 
 
Kategorie danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:  
W przypadku osoby świadczącej usługi: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.  
W przypadku uczestnika Programu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do programu, w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia kontroli, postępowania w trybie nadzoru lub sprawozdawczości. 
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania przez Stowarzyszenie Vox Humana zadań związanych 
ze sprawozdawczością, nadzorem oraz z czynnościami kontrolnymi dotyczącymi  realizacji Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza 
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art.  62d ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
690). 
 
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie 
realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją Programu „Razem Możemy 
Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a także innym podmiotom upoważnionym 
do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej oraz podmiotom 
kontrolującym Ministra).  
 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z realizacji 
„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”, a następnie do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.  
 
Prawa podmiotów danych 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania 
tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu 
postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00. 
 
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem zadań Stowarzyszenia Vox Humana w ramach „Razem 
Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.  
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