
 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA / РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА 

Osoby dotkniętej konfliktem w Ukrainie / Особи, яка постраждала внаслідок війни в Україні 
 

 

Data rejestracji / Дата реєстрації: _______________                                          Nr z rejestru / Реєстраційний номер: ____________                                  

DANE BENEFICJENTA/KI / ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕНЕФІЦІАРА1 

Imię / Ім’я:  Nazwisko / Прізвище:                                           

Data urodzenia /  
Дата народження: 

         Płeć / Стать 
M (Ч)             K (Ж) 

Obywatelstwo / Громадянство: Przyjazd z regionu / З якого регіону приїхали: 

Telefon kontaktowy /  
Контактнийй телефон: 

+48 
+380  

Adres e-mail /  
Адреса електронної пошти: 

 

Miejsce i adres zamieszkania w Polsce /  
Місце та адреса проживання у Польщі: 

Ośrodek Caritas / 
Осередок Карітасу 

Inne /  
інше  

Adres: 

Data przekroczenia granicy Polski /  
Дата перетину кордону Польщі: 

 

Numer PESEL:  

Rodzaj i Nr. paszportu /  
тип і № паспорту: 

 

 
Liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w Polsce /  
Кількість осіб в домогосподарстві, які з Вами проживають у Польщі 

 

Dane opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)  
/ Дані законного опікуна (якщо наявний) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,  

z siedzibą w Drohiczynie, jako Administratora moich danych osobowych zgodnie z przepisami 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 w związku z wystąpieniem o pomoc w Centrum Pomocy Migrantom i 
Uchodźcom. Jestem świadoma/my, że zgoda może być odwołana w każdym momencie. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:  
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, наданих у наведеній вище формі, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej  

з місцем перебування у Drohiczyn, як Адміністратору моїх персональних даних відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 

Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільного 

переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/ЄС у зв’язку із зверненням на отримання допомоги до Центру Допомоги 
Мігрантів та Біженців. Мені відомо, що згода може бути відкликана в будь-який час. При цьому, відкликання згоди не впливає на 

законність обробки персональних даних, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.  

 
_______________________________________________ ________     _____________________________________________________________________________________ 

(Podpis/Podpis opiekuna prawnego, data)  Potwierdzam odbiór oświadczenia (imię, nazwisko i funkcja pracownika) 

(Підпис/ підпис правового опікуна, дата ) Посвідчую отримання заяви (ім'я, прізвище, посада працівника) 

 
1 Бенефіціар – отримувач визначених вигод/дібр, що виникають у результаті реалізації проєкту. 



 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej informuje Cię, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie jest administratorem Twoich danych osobowych, adres poczty elektronicznej: 

drohiczyn@caritas.pl 

II. Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres:  

 

drohiczyn@caritas.pl 

III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją oraz korzystaniem z pomocy świadczonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, w 

związku z realizacją Projektu: EA 18/2022 - „Wsparcie Caritas w Polsce dla osób dotkniętych konfliktem z Ukrainy” finansowanego przez CARITAS 

INTERNATIONALIS, zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane będą przetwarzane w związku z realizacją zadań związanych ze sprawozdawczością, nadzorem oraz z czynnościami kontrolnymi 

dotyczącymi  realizacji projektu. 
Także Twoje dane przetwarzamy w celu potwierdzenia realizacji szkolenia i archiwizacji dokumentów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane następującym odbiorcom: 

• Caritas Internationalis (jego pracownikom, podmiotom działającym na jego zlecenie) w zakresie wynikającym z realizacji, kontroli i 

sprawozdawczości projektu; 

• personelowi Administratora; 

• firmom świadczącym na rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej usługi hostingowe i informatyczne; 

• podmiotom/osobom uczestniczącym lub działającym na nasze zlecenia na podstawie umowy powierzenia; 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, 

organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną; 

• jednocześnie Twoje dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących Administratora; 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. 

VI. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe 

będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, jeżeli będzie jedyną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych; 

• 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, w przypadku uzyskania pomocy innej niż 

doradcza (finansowej, rzeczowej); 

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas; 

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w tym przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń względem 

administratora. 

VII. Informacje o Twoich prawach 

Informujemy, że przysługują Tobie, w zależności od celu przetwarzania: 

• prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli jest jedyną podstawą przetwarzania Twoich danych;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych; 

• prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 

jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora; 

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy Ciebie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia realizację celu, w którym zostały 

pobrane. 
Jednocześnie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej informuje Ciebie, że nie będzie w Twoim zakresie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w 

zakresie profilowania Twoich danych osobowych. 

 



                                    KARTA OCENY POTRZEB / КАРТА ОЦІНКИ ПОТРЕБ 

 

Osoby dotkniętej konfliktem w Ukrainie / Особи, яка постраждала внаслідок війни в Україні 
 

 

Data rejestracji / Дата реєстрації: _______________ Nr z rejestru / Реєстраційний номер: _______________       

 
Imię / Ім’я ________________________ Nazwisko / Прізвище:  ___________________________________________ 

 

Jak długo przebywa Pan/Pani w Polsce / Скільки часу Ви перебуваєте в Польщі? _________________________ 

Jaki jest Pani/Pana plan na następne 6 miesięcy? / Які Ваші плани на наступні 6 місяців? ___________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w Polsce /  

Кількість осіб в домогосподарстві, які з Вами проживають у Польщі: __________________________________ 

Miejsce zamieszkania w Polsce / Місце та адреса проживання у Польщі:  

 Ośrodek Caritas / Осередок Карітасу  Inne / інше _________________________________________ 

 

DEKLAROWANE POTRZEBY W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH W PROJEKCIE USŁUG /  

ЗАЯВЛЕНІ ПОТРЕБИ В ОБСЯЗІ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В ПРОЕКТІ: 
 

 Potrzeba udziału w różnych grupach tematycznych wzajemnego wsparcia (PSS Lite) / Потреба участі у 
різноманітних тематичних групах підтримки ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 Pomoc psychologiczna / Допомога психолога ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Rodzaj wsparcia w zakresie zatrudnienia i środków utrzymania (Livelihoods) / Вид підтримки у 
працевлаштуванні та засобів до існування: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 Udział w kursie języka polskiego / Участь у курсі польської мови ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Pomoc w opiece nad dzieckiem, w czasie korzystania z usług Centrum (Child-Friendly Spaces) /  
Допомога по догляду за дитиною, під час користування послугами Центру (Child-Friendly Spaces)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Potrzeba przekierowania do zewnętrznych instytucji / Необхідність перенаправлення до зовнішніх установ:  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 Inne / Інше ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 



Kryteria wrażliwości (zaznaczamy w trakcie wywiadu) / Критерії вразливості (позначаємо під час інтерв’ю) 

 

 Rodzina wielodzietna (troje dzieci i więcej) / Багатодітна сім'я (троє дітей і більше) 

 Samotna matka/ojciec / Мати-одиначка/батько  

 Osoba w ciąży/ karmiąca (dzieci poniżej dwóch lat) / Вагітна/ годуюча (діти до двох років)  

 Osoba z niepełnosprawnością lub przewlekle chora / Особа з інвалідністю або з хронічними захворюваннями 

 Osoba starsza powyżej 60 roku życia / Літня особа старше 60 років  

 Osoba bez źródeł dochodu / Особа без джерел утримання  

 Osoba bezdomna lub o trudnych warunkach mieszkaniowych / Безхатченко, чи незадовільні побутові умови 

 Inne / Інше ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

UWAGI / УВАГИ: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Przyznane formy wsparcia mogą być modyfikowane w przypadku zmiany Pani/Pana sytuacji życiowej. Przyznane 

formy wsparcia muszą być realizowane zgodnie z zapisami regulaminu i mogą wymagać złożenia odrębnych 

dokumentów.  

Надані форми підтримки можуть бути змінені у разі зміни Вашої життєвої ситуації. Надані форми підтримки 

мають реалізовуватися відповідно до положень регламенту та можуть вимагати подання окремих 

документів. 

 

 

Podpisy / Підписи: 

Beneficjent (opiekun prawny) /  

Бенефіціар (опікун) 
Osoba prowadząca /  

 Відповідальна особа 

 
 

 

________________________________                      

 

 

________________________________                      

  

  REKOMENDACJA do objęcia Beneficjenta wsparciem w ramach CASE-MANAGMENT 

 
         Zgoda/ Brak zgody     Koordynatora Centrum (podpis) ________________________________                                               


