
  

 

…………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Czy korzystali już Państwo z pomocy Fundacji Tubądzin? 

      
    
TAK   NIE 

 

Prosimy o zaznaczenie jakiej pomocy oczekują Państwo od Fundacji Tubądzin 

 

Pomoc osobie niepełnosprawnej i/lub dotkniętej chorobą 
   

 
  

Wsparcie szkoły/instytucji/placówki zajmujących się 
edukacją, sportem lub działalnością kulturalną    
 

  

Wsparcie szpitala/domu opieki/innej placówki lub instytucji 
   

 
  

Pomoc kościołowi/związkom wyznaniowym 
   

 
  

Wsparcie organizacji aktywnie działających na rzecz 
środowisk lokalnych    

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O 
POMOC (OSOBA PEŁNOLETNIA)/NAZWA 
INSTYTUCJI 

 

ULICA  

KOD POCZTOWY  

MIEJSCOWOŚĆ  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  



  

 

LIST DOKŁADNIE OKREŚLAJĄCY CZEGO DOTYCZY PROŚBA  

 



  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszy kwestionariusz jest wypełniany w celu wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych 
osobowych w tworzonym zbiorze danych Fundacji Tubądzin z siedzibą w Tubądzinie 31, 98-285 Wróblew (dalej: 

„Fundacja”), w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji. 

Imię i nazwisko osoby proszącej o pomoc (osoba 
pełnoletnia) lub opiekuna prawnego  

Adres zamieszkania  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej: ,,RODO”), Fundacja Tubądzin informuje, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Tubądzin  z siedzibą w Tubądzinie 31, 98-
285 Wróblew, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000795448, NIP 8272321656, REGON 384167923, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy przy wykorzystaniu danych kontaktowych 
Fundacji. 

 

3) Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył osobę odpowiedzialną 
za prawidłowy proces przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem 
e- mail: rodofundacja@tubadzin.pl 

 

4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych 

z zawarciem umowy darowizny, 
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz zgodnie ze Statutem Fundacji Tubądzin. 
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych 

szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, 
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie imienia i wizerunku), w ramach prawnie uzasadnionego 

interesu Fundacji, tj. marketingu bezpośredniego działalności Fundacji oraz informowania o 
wsparciu udzielanym podopiecznym, 

 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania ze wsparcia Fundacji. 

 



  

 

6) Dane osobowe wnioskodawców i podopiecznych są zbierane i przetwarzane przez Fundację Tubądzin w 
celu niezbędnym do wykonywania statutowych działań Fundacji, w tym w celu zweryfikowania 
prawidłowości i zasadności złożonego wniosku, nawiązania kontaktu z potencjalnym podopiecznym oraz 
przyznania i rozliczenia darowizny. 

 

7) Dane osobowe wnioskodawców oraz dane osobowe podopiecznych będą przetwarzane przez czas 
prowadzenia działań marketingowych przez Fundację albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie 
wiadomości na Państwa adres e-mail/numer telefonu.  

 

8) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji, 
w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Fundacji, 
wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań statutowych, podmioty świadczące usługi księgowe, a 
także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji i wyłącznie na mocy 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

9) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

10) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić 
się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zostałem(-am) zapoznany(-a) z celami pozyskania moich danych osobowych i wyrażam 
dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Tubądzin z siedzibą w Tubądzinie 31, 98-285 
Wróblew, w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji. 

 

 ......................................... 

      (data, czytelny podpis) 

        


