ANKIETA
Kolędnicy Misyjni 2018/19 dzieciom w Rwandzie i Burundi*
Moderator/Opiekun
Parafia
(wezwanie i miejscowość)
Diecezja
Liczba grup
Liczba uczestniczących
dzieci
Liczba dorosłych (opiekunowie, osoby zaangażowane w przygotowanie
i przebieg)
Liczba rodzin, które
przyjęły kolędników
Rozesłanie
(data uroczystości)
Zakończenie
(data uroczystości)
Czas kolędowania

od..................... do ..................

Zebrane ofiary

Zebrano ........................ zł i przekazano
a) bezpośrednio na konto PDM (krajowe)
b) za pośrednictwem diecezji

Uwagi i dodatkowe
informacje
Kontakt (adres mailowy)
* Wypełniając ankietę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Papieskie
Dzieła Misyjne (Skwer kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa).
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ODCIŚNIJ ŚLAD NA KARTACH HISTORII PDMD!
Serdecznie prosimy moderatorów Kolędników Misyjnych w parafiach o przesłanie do Sekretariatu Krajowego PDMD krótkiego sprawozdania z kolędowania.
To dla nas bardzo cenne i potrzebne świadectwa. Niech w historii polskiego PDMD
pozostanie dokumentalny ślad Waszej działalności. Szczególnie prosimy o podanie
kilku ważnych dla nas informacji (zob. ankieta). Dane te pozwolą nam „zmierzyć”
zaangażowanie dzieci w tę misyjną inicjatywę.
Zachęcamy do przesłania do nas:
1. Wypełnioną ankietę Kolędnicy Misyjni 2017/2018
2. Krótką relację z kolędowania
3. Zdjęcie grup(y) Kolędników Misyjnych
4. Zdjęcia z poszczególnych etapów przedsięwzięcia: przygotowań, posłania,
wędrowania, kolędowania, podsumowania, Misyjnego Dnia Dzieci, diecezjalnego
spotkania kolędników itp.
5. Świadectwa (relacje) dzieci
Przesłanie ankiety oraz zdjęć jest całkowicie dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Papieskie Dzieła Misyjne i wykorzystanie ich zgodnie z celami statutowymi do dokumentacji i misyjnej animacji.
Sprawozdania, zdjęcia i dane ankietowe prosimy o przesyłanie na adres pdmd@
missio.org.pl
Za trud misyjnego kolędowania i zebrane ofiary Sekretariat Krajowy PDMD
wystawia dla każdej parafii/szkoły specjalny DYPLOM.
* Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze
twarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu
Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/
Pana danych osobowych są Papieskie Dzieła Misyjne (Skwer kard. Wyszyńskiego 9, 01-015
Warszawa). 2. Inspektorem ochrony danych w PDM mianowany jest dyrektor krajowy
Papieskich Dzieł Misyjnych (iodpdm@missio.org.pl). 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podtrzymania kontaktu pomiędzy PDM a Panią/Panem poprzez wysyłanie
podziękowań i życzeń, a także okolicznościowej korespondencji. 4. Odbiorcą danych osobowych jest Poczta Polska. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej
kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium RP. 6. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o darowiznach. 7. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem. 8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi
do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (ul. Skwer Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,
kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy Dekretu.
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