
Formularz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych  
 

Niniejszy kwestionariusz jest wypełniany w celu wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie 
Państwa danych osobowych w tworzonym zbiorze danych „FUNDACJI DLA OSÓB 
POKRZYWDZONYCH LOSOWO” (w dalszym dokumencie: Fundacja), z siedzibą w 43-502 
Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b, w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań 
Fundacji. 
 
Imię i nazwisko osoby proszącej o pomoc 
(osoba pełnoletnia) 
 
.................................................................. 
Adres  
.................................................................. 
 
……………................................................ 
                                                                                       FUNDACJIA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH LOSOWO  

43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Nad Białką 1b 

 
Informujemy, iż: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest „FUNDACJI DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH 
LOSOWO”, ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Kontakt z administratorem możliwy jest 
pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: fdopl@op.pl 
2) Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do 
wykonania statutowych zadań Fundacji, w tym: 

1. Niesienie pomocy finansowej placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci.  
2. Niesienie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,    

ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy w rodzinie. 
3. Opieka i edukacja osób niepełnosprawnych. 
4. Prowadzenie bezpłatnej poradni prawnej dla osób poszkodowanych w wyniku 

przestępstw, wypadków komunikacyjnych,  ofiarom przemocy w rodzinie. 
Statut określający wszystkie cele i zasady działania fundacji dostępny jest na stronie 
www. e-fundacja.com.pl. 
W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
poprawienia. 
3) Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja uprzejmie 
informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich 
podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji. 
4) Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgromadzone dane osobowe Fundacja może udostępnić wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania 
statutowych zadań Fundacji poprzez promocję Fundacji w ramach zbiórki publicznej środków 
finansowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym 
danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.  
 
Oświadczenie 
Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celach pozyskania moich danych osobowych i 
wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach 
określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) przez „Fundację, w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań 
przedmiotowej „FUNDACJI DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH LOSOWO” 43-502 Czechowice-
Dziedzice ul. Nad Białką 1b. 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/data, czytelny podpis/ 
 
 
* Podpisanie i odesłanie kwestionariusza nie jest jednoznaczne z przydzieleniem pomocy  

finansowej ze strony Fundacji DOPL. Dopełnienie niniejszej formalności umożliwia jedynie dalsze 
rozpatrywanie Państwa próśb obecnie i w przyszłości. 
 
 
 


