
Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań tel.: +48 61 835 68 50, fax: +48 61 835 68              
,                                           e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl, www.caritaspoznan.pl 

                                                                                                        Poznań, dnia........................ 

 

WYDANA POMOC 

 

Imię i nazwisko..  

Data urodzenia..  

Pesel..  

Telefon..  

Adres zamieszkania (wpisać jeśli bezdomny).............................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa placówki/ ......................................................................................................................... 

  Wydano pomoc żywnościową (ilość). …………………………………………………………. 

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

środki chemiczne/odzież (ilość).....  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGA ! Otrzymane artykuły należy przekazać osobom potrzebującym. Nie mogą być 

skierowane do sprzedaży. Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia rzetelnej listy 

obdarowanych, podpisanej przez osobą upoważnioną za odbiór darów. Oryginał należy 

przekazać do Caritas Archidiecezji Poznańskiej, natomiast kopię zachować w Parafii. 

INFORMACJA O OSOBIE/RODZINIE- PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WSZYSKICH 

RUBRYK. W pkt a, b, c ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE a/ Status osoby 

l) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie 3) bezdomny/bezdomna  

mailto:sekretariat@caritaspoznan.pl


Powody udzielania pomocy 

1) ubóstwo  

2) brak pracy  

3) bezdomność  

4) niepełnosprawność 

5) wielodzietność 

6) samotna matka wychowująca dzieci 7) trudności w integracji 

cudzoziemców 

8) inne 

W pkt c wpisać odpowiednią liczbe 

c/ Liczba osób w rodzinie (proszę wpisać)  

l / Podział na płeć 

 Liczba kobiet.... .. . . . . ... Liczba mężczyzn .  

2/ Podział osób w rodzinie ze względu na wiek  

liczba dzieci  

• wiek dzieci. . . . …………… 

• liczba osób w wieku 65 lat lub powyżej   

• Liczba pozostałych osób mieszkających wspólnie.... . . ... . . .. . . . . . . . . . 

 

  



Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, adres e-

mail: sekretariat@caritaspoznan.pl, tel. 61 835 68 95. 

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 

iod@rodo.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania pomocy. 

Dane przetwarzane są na podstawie zgody, dane osobowe zwykłe - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w 

przypadku danych osobowych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych można wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej 

adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ubiegania się o wydanie pomocy. 

Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają 

dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

Dane osobowe przechowywane są przez okres maksymalnie 1 roku.  

Osoby podająca nam swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, sprostowania, usunięcia swoich 

danych osobowych, ograniczenia i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej placówki, co do bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres 

organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Nasza placówka nie profiluje danych osobowych. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 

 

 

 

 

 

 data odbioru podpis osoby upoważnionej do odbioru 


