
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ankieta nr 1 oceny poziomu osiągnięcia

rezultatów zadania w ramach projektu:

“Czy to co robisz ma sens?

Projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród
młodzieży”

Nazwa i adres (lub pieczęć) szkoły która bierze udział w projekcie:

Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu:

Data i godzina realizacji zadania:

Prosimy o ocenę zrealizowania poniższych założeń podczas realizacji zadań projektu:

1. Zwiększenie świadomości dotyczącej możliwości uzyskania pomocy w przypadku

doświadczenia przemocy, lub dotknięcia przez patologie społeczne.

2. Zwiększenie świadomości dotyczącej swoich mocnych stron, talentów, pasji i

predyspozycji zawodowych.

3. Zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów.

4. Zainspirowanie przykładami osób które zmieniły swoje życie i postawiły na życie w

zgodzie ze swoimi talentami i predyspozycjami.
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5. Zwiększenie świadomości dotyczącej negatywnych skutków działania substancji

psychoaktywnych.

6. Zwiększenie świadomości wagi więzi rodzinnych i wpływu środowiska na rozwój i

poczucie szczęścia człowieka.

7. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu czasu pracy nad swoimi talentami,

pasjami i predyspozycjami na osiąganie sukcesu w danej dziedzinie.

8. Zwiększenie świadomości wpływu etyki, wiary i systemu wartości na życie

człowieka.

Imię nazwisko osoby wypełniającej kwestionariusz:

Numer telefonu i adres e-mail osoby wypełniającej kwestionariusz:

Stanowisko zajmowane w danej placówce:

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem głównym projektu:

Adrian Wieczorek

tel. 693 429 515
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Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al.
Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, tel. 22 52 12 888

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu
realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony
danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl. Z inspektorem
ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać
ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre
przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Wypełniając formularz niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji

zadań projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz akceptuję Regulamin uczestnictwa w

projekcie: “Czy to co robisz ma sens? Projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród

młodzieży” dostępny na stronie internetowej fundacji RTCK - RÓB TO CO KOCHASZ pod adresem:

www.fundacja.oaza.pl/robtocokochasz/

Data i Podpis:
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