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ZIMA PEŁNA PASJI 2021 

 
 

I. FORMULARZ DLA OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko 
opiekuna 
zastępczego 

 

Ulica  

Kod, miejscowość  

Telefon     

E-mail  

Forma opieki 
zastępczej 

 Rodzina zastępcza spokrewniona 

 Niezawodowa rodzina zastępcza 

 Zawodowa rodzina zastępcza 

 Pogotowie rodzinne 

 Rodzinny Dom Dziecka 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego 

 Inna (jaka?)  

Liczba dzieci 
przyjętych  

Liczba dzieci 
własnych  

Rok powołania 
RDD/RZ  

Dochód rodzinny 
(Miesięczny z 
uwzględnieniem 
wszystkich 
świadczeń na dzieci) 

 

Nr konota RDD/RZ  

Właściciel konta  
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA* (wypełniają opiekunowie)

Imię i nazwisko dziecka 

Wiek 

Okres przebywania w pieczy zastępczej 

PASJE DZIECKA przygotowującego pracę konkursową (np. sport, rysunek, śpiew, taniec itd.), zajęcia 
dodatkowe w tym zakresie. 

PRZEDMIOT WNIOSKU: O co wnioskuje rodzina  dla dziecka dla rozwoju jego pasji np. kurs, przedmioty do 
rozwoju pasji (np. pędzle, strój sportowy) itd. (do kwoty 1000 zł)? Proszę podać dokładną wycenę wskazanego 
przedmiotu/usługi np. kurs rysunku w szkole XXX w cenie 970 zł. 

Wnioskowane przedmioty/usługa służąca 
rozwojowi pasji dziecka – uczestnika konkursu 

Cena wnioskowanej usługi/przedmiotów 
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INNE INFORMACJE O DZIECKU (w szczególności rodzeństwo, mocne strony, trudności, kłopoty 
wychowawcze, relacje z rówieśnikami i innymi dziećmi w RDD/RZ): 

 

 
III. ZADANIE KONKURSOWE DLA DZIECKA 

Temat konkursowy to plakat/kartka zimowa, w tym obejmująca okres świąteczny. Stwórz plakat lub kartkę 
zimową w dowolnej technice plastycznej (malowanie, wycinanie koronkowe, drobne wyklejania, grafika, 
kolaż itp.), ale umożliwiającej zeskanowanie Twojej pracy w formacie A4. Praca powinna być płaska, nie 
przestrzenna! Udział w konkursie wezmą jedynie prace 2D. Koniecznie opisz swoją pracę, abyśmy wiedzieli, że 
to Twoje dzieło. Praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana 

 
Wykonaną pracę prześlij pocztą tradycyjną wraz ze zgłoszeniem w wersji papierowej. Wraz z pracami muszą 
do nas trafić wszystkie wymagane formularze i oświadczenia. 

 

JEŚLI WYGRASZ DOFINANSOWANIE: 

Przygotuj reportaż dziennikarski* z rozwoju swojej pasji (co robiłeś dla jej rozwoju? Podziel się swoimi 
osiągnięciami  w formie zdjęć).  

*Reportaże prosimy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platform do przesyłania dużych plików 
np. https://www.myairbridge.com/en/#!/  (inna niż wetransfer): lub e-mailem na adres  
agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com.  

Może mieć formę analogowa lub filmu/pamiętnika/dziennika. 
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1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji Ernst & Young na przetwarzanie moich danych osobowych 
znajdujących się w niniejszym wniosku oraz dokumentach załączonych do wniosku w celu aktywnego udziału  
w programie „Zima pełna pasji Fundacji EY” zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na kontakt ze mną.  

W przypadku wprowadzenia do wniosku danych osobowych, które nie dotyczą osoby podpisującej wniosek lub 
załączenia do wniosku dokumentów obejmujących dane osobowe osoby, która nie podpisała wniosku, 
oświadczam, że przetwarzam te dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz mam prawo 
przekazać Fundacji Ernst & Young te dane osobowe oraz  w imieniu Fundacji Ernst & Young zobowiązuje się 
dopełnić wobec osób trzecich obowiązek informacyjny określony poniżej. 

 

 

________________________________ 

Data i czytelny podpis  

 

 

2. Zgoda na dysponowanie zdjęciami oraz innymi materiałami z wniosku (pracą konkursową) 

Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., nieodpłatnie 
zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz posiadam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 
osób, których przekazałem wizerunek na rzecz Fundacji Ernst & Young (Fundacja EY) z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000164082.  

Dostarczona praca konkursowa może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych  
z działalnością Fundacji EY i spółek EY, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji 
EY. 

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z pracy konkursowej na wszystkich znanych 
polach eksploatacji. 

Rozpowszechnianie pracy konkursowej lub jej elementów zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się  
z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego 
tytułu. 

Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych  
z działalnością Fundacji EY, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji EY. 

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na 
wszystkich znanych polach eksploatacji. 

Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się  
z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego 
tytułu. 

Jednocześnie wyrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji EY na przetwarzanie danych osobowych wskazanych 
powyżej dla celów określonych w niniejszym oświadczeniu.  

 

 

________________________________ 

Data i czytelny podpis  
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Obowiązek informacyjny.  

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ernst & Young (Fundacja EY) z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, KRS 0000164082. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu „Zima pełna pasji”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe znajdujące się we wniosku oraz dokumentach 
dołączonych do wniosku. 

Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Fundację EY w jej 
działalności. 

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże może to uniemożliwić udział 
w programie „Próśb Indywidualnych Fundacji EY”. 

Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com 
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