
 

 

 

 

                                                                

1. ………………………………… 
Nazwisko i imię 

 

2. ………………………………………………… 

……………………………………………….. 
Adres 

 

3. ………………………………………………… 
Nr wniosku 

 

 

FUNDACJA OPIEKUŃCZA 

 IP-KWIDZYN 

                ul. Lotnicza 1 

             82-500 KWIDZYN 

      

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w celu  przetwarzane przez 

Fundację na podstawie art. 6 ust. 1 RODO , w związku z zrealizowaniem zadań określonych statutem 

Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. 

poz 922.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu 

powyżej oraz innych danych osobowych, w tym również szczególnych, gromadzonych w 

następującym celu: 
1. weryfikacji wiarygodności stanu materialnego lub zdrowotnego podopiecznych Fundacji, 

2. podejmowania decyzji o udzieleniu bądź nie udzieleniu pomocy finansowej lub rzeczowej dla osób 

fizycznych, które o taką pomoc wystąpiły, związku z  

a. przekazywania podopiecznym informacji o decyzji zarządu Fundacji w sprawie wnioskowanej 

pomocy, 

b. realizacji finansowych lub rzeczowych świadczeń przyznanych podopiecznym, 

c. realizacji innych zadań określonych statutem Fundacji, 

3. spełnienie wymogów przepisów prawa w zakresie podatkowym i rachunkowym. 

4. przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania przez nas 

obowiązków wynikających z przepisów prawa).  

5. informowania urzędów skarbowych i zainteresowanych podopiecznych o konieczności naliczenia i 

odprowadzenia podatku od spadków i darowizn (w tej sytuacji ważna jest informacja o wysokości 

otrzymanej pomocy przez osoby fizyczne w określonym czasie),  

6. informowania wskazanych we wniosku instytucji o rodzaju i wysokości przyznanej pomocy finansowej, 

7. zapewnienie obsługi usług płatniczych (w przelewach mogą wystąpić  dane osobowe podopiecznych 

oraz informację o przyznanej pomocy), 

 

Administratorem  danych osobowych jest Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn,  z siedzibą 82-500 

Kwidzyn, ul. Lotnicza 1 ( KRS 0000051280), Tel. 55 610 8356/  

 

 



 

 

 

 

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane mają obowiązek zapewnić 

odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, 

odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i 

dostępności przetwarzanych danych osobowych; ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych lub ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Odbiorcy danych osobowych: Następujące grupy odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych 

osobowych: upoważnieni wolontariusze i przedstawiciele administratorów i podmiotów 

przetwarzających dane osobowe wymienionych powyżej. Dane osobowe mogą zostać ujawnione 

odpowiednim władzom, zgodnie z obowiązującym prawem 

 

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania 

zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po upływie 

określonego okresu dane osobowe w formie papierowej zostaną trwale usunięte. Mam świadomość, że 

administrator danych może przechowywać ograniczoną część moich danych osobowych w celu 

wykazania zgodności z przepisami 

 

Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w 

celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego 

wysłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, tracę możliwość 

uczestniczenia w działaniach związanych z realizacja celów  dla których dane osobowe zostały 

pozyskane. 

Wycofanie zgody  nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania  danych osobowych, którego 

dokonano przez wycofanie  

 

Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo żądać od administratora 

udzielenia dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych, prawo wycofania udzielonej 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych 

 

Wszelkie prawa przedstawione w niniejszym paragrafie mogą być egzekwowane przeze mnie, za 

pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

fundacja.opiekuncza@ipaper.com 

 

Jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia 

skargi do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO 

 

………………………………………………………….. 

Czytelny podpis / data  

 

Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Fundację Opiekuńczą IP- KWIDZYN. 

 
 

………………………………………………………….. 

Czytelny podpis / data  

 


