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A  Wyrażam życzenie, aby moje dane zostały umieszczone
             na Tablicy Upamiętniającej w Alei Darczyńców
             w Centrum Opatrzności Bożej.

Dotyczy tylko osób pełnoletnich.
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Poziomy Centrum
A – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
B – Świątynia Opatrzności Bożej
C – Panteon Wielkich Polaków
D – Aleja Darczyńców

Centrum Opatrzności Bożej to nowoczesna instytucja kultury powołana 
przez Ks. Abp. Kazimierza Nycza. Stanowi ona podsumowanie wieków 
starań Polski o wolność. Fundamenty Centrum otworzyła historia 
oparta na prostym słowie „dziękuję”. Podziękowanie, które zawiera się 
w tej budowie, jest nie tylko podziękowaniem Narodu, ale także 
podziękowaniem każdego z nas. 

Ślad dla przyszłości
Ojciec Święty Jan Paweł II, Plac Piłsudskiego
– Warszawa, 13 czerwca 1999 r.:

Niech ta świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia
za wolność Ojczyzny. Modlę się, by żadne bolesne doświadczenie
nie zakłóciło tego dziękczynienia, na które czekaliśmy 200 lat.

W budowie sanktuarium, które oddaje hołd Bożej Opatrzności, 
uczestniczą wszyscy wierni. Aleja Darczyńców, w otoczeniu Panteonu 
Wielkich Polaków, prezentuje tablice – kamienie, które świadczą 
o naszej wierze i bezustannej miłości do Opatrzności Bożej.
Staną się one najtrwalszą pamiątką po naszym życiu. 

Centrum Opatrzności Bożej

POTWIERDZENIE

Wypełnij potwierdzenie i odeślij na adres:
Biuro Centrum Opatrzności Bożej
ul. Miodowa  17/19, 00-246 Warszawa

Nazwiska osób wspierających budowę 
Centrum Opatrzności Bożej mogą 

zostać wyryte na specjalnych
tablicach upamiętniających

W jaki sposób można uwiecznić swoje nazwisko na tablicy w Alei Darczyńców?
Ofiarodawca, który wesprze Centrum Opatrzności Bożej darowizną:

·  Powyżej 2 000 zł może zostać uwieczniony na Zbiorczej Tablicy
Upamiętniającej (40 x 210 cm). 

·  Powyżej 5 000 zł może zostać uwieczniony na Indywidualnej
Tabliczce Upamiętniającej (20 x 15 cm).

·  Powyżej 10 000 zł może zostać uwieczniony Indywidualną Małą
Tablicą Upamiętniającą (40 x 15 cm).

·  Powyżej 30 000 zł może zostać uwieczniony Indywidualną Średnią
Tablicą Upamiętniającą (40 x 20 cm). 

·  Powyżej 50 000 zł może zostać uwieczniony Indywidualną Dużą
Tablicą Upamiętniającą (40 x 25 cm). 

Darowiznę można wpłacić jednorazowo bądź w ratach. 

Pozostaw trwały pomnik 
dla potomnych, przetrwa setki lat

Plan dojścia do Panteonu Wielkich Polaków i Alei Darczyńców

Do Panteonu Wielkich Polaków 
i Alei Darczyńców prowadzi łatwe, 

bezpośrednie dojście.

Więcej informacji o tablicach można uzyskać  
na stronie internetowej www.centrumopatrznosci.pl

dzwoniąc pod numer biura Centrum: +48 (22) 20 19 712  
lub pisząc na adres: biuro@centrumopatrznosci.pl

Upamiętnianie Darczyńców wpierających budowę kościołów ma bardzo 
długą tradycję. Nawet w najstarszych świątyniach można znaleźć miejsca 
przypominające o osobach, które szczególnie przyczyniły się do powstania 
budowli sakralnych.

D

Zbiorcza Tablica Upamiętniająca 40 x 210 cm 
(przy wsparciu powyżej 2 000 zł).
Indywidualna Tabliczka Upamiętniająca 20 x 15 cm 
(przy wsparciu powyżej 5 000 zł).
Indywidualna Mała Tablica Upamiętniająca 40 x 15 cm 
(przy wsparciu powyżej 10 000 zł).
Indywidualna Średnia Tablica Upamiętniająca 40 x 20 cm 
(przy wsparciu powyżej 30 000 zł).
Indywidualna Duża Tablica Upamiętniająca 40 x 25 cm 
(przy wsparciu powyżej 50 000 zł).

Prosimy o wskazanie, w jaki sposób powinny być uwiecznione dane:

Prosimy o czytelne wpisanie tekstu, który miałby się znaleźć na Tablicy 
Upamiętniającej (wraz z nazwiskiem, jeśli ma zostać umieszczone):

................................................................................... 
data i podpis Darczyńcy

Akceptuję regulamin dostępny na stronie 
www.centrumopatrznosci.pl

Wygląd Tablicy Upamiętniającej
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Administratorem danych osobowych jest „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury” z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. 
Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa. Kontakt pod adresem: biuro@centrumopatrznosci.pl. Dane przetwarzane będą w celu: (i) wykonania umowy darowizny, w tym również 
realizacji Tablicy Upamiętniającej, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tym związanych (podstawa: art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu); a 
także w celu (ii) komunikacji wartości chrześcijańskich, w tym przesyłania informacji o działalności Centrum, do czasu zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania 
danych w tym celu (podstawa: art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu, tj. realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci realizacji celów statutowych). Każdy ma prawo 
żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony 
Danych, a w odniesieniu do przetwarzania, o którym mowa w pkt (i) powyżej również prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług pocztowych i informatycznych, a  także podmiotowi wykonującemu Tablice 
Upamiętniające. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania  Tablicy Upamiętniającej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 
zawiera Regulamin Darczyńców dostępny na stronie www.centrumopatrznosci.pl


