
 

   
 

 

 
Fundacja FORMIKA Dzieciom, siedziba: ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów 

KRS: 0000509315; REGON: 147236480; NIP: 534-249-69-17 
 

Załącznik nr 4  do Formularza Zgłoszeniowego 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
/imię i nazwisko/ 

 
Zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/adres zamieszkania/ 
 
Będący opiekunem prawnym osoby małoletniej/ osób małoletnich: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/imiona i nazwiska podopiecznych/ 
 

wyrażam zgodę  - zaznacz √ : 
 

na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich podopiecznych przez Fundację 
FORMIKA Dzieciom z siedzibą w Brwinowie (05-808) , przy ul. Św. Jerzego 9, w rozumieniu 
Rozporządzenia 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, w celu niezbędnym 
do wykonywania statutowych zadań Fundacji FORMIKA Dzieciom. 

 
Oświadczam, ze zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych jest 
Fundacja FORMIKA Dzieciom z siedzibą w Brwinowie (05-808) , przy ul. Św. Jerzego 9. 

 
Moja zgoda na określone powyżej czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych obejmuje 
przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. 
 
W przypadku udzielenia pomocy przez Fundację FORMIKA Dzieciom wyrażam zgodę: 
 

na umieszczenie moich danych i danych moich podopiecznych wymienionych powyżej  ( imiona i 
nazwiska, zdjęcia oraz  uzgodniony tekst na temat zaistniałej sytuacji rodzinnej) na stronie 
internetowej www.formikadzieciom.org.pl oraz w broszurach, ulotkach i innych nośnikach 
reklamowych, wyłącznie dla celów informacyjnych działań Fundacji. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie oraz publiczne udostępnianie zdjęć i tekstu 
informacyjnego. 

 
Oświadczam, ze zostałem/am poinformowany/a przez Fundację FORMIKA Dzieciom o celu 
wykorzystania mojego wizerunku i miejscach publikacji zdjęć i tekstów informacyjnych, w 
których wykorzystany będzie mój wizerunek i wizerunek moich podopiecznych. Oświadczam, ze 
wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
praw. 
 

 

 

 

 

 

http://www.formikadzieciom.org.pl/


 

   
 

 

 
Fundacja FORMIKA Dzieciom, siedziba: ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów 

KRS: 0000509315; REGON: 147236480; NIP: 534-249-69-17 
 

Przyjmuję do wiadomości: 
1. Administratorem danych jest Fundacja FORMIKA Dzieciom z siedzibą w Brwinowie (05-808) , 

przy ul. Św. Jerzego 9.  
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) niezbędnym do rozpatrzenia Formularza Zgłoszeniowego, umieszczenia danych na stronie 
internetowej Fundacji oraz w broszurach, ulotkach i innych materiałach Fundacji, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 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 „RODO”, tj. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych;  

2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Formularza Zgłoszeniowego, wypełnienia 
obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
RODO; 

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której 
dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych 
przepisów prawa. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji 
celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

6. Osoba, której dane dotyczą, ma posiada prawo do: 
1) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

2) do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych; 

3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Formularza 
Zgłoszeniowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uzyskania pomocy. 

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów określonych w ust. 2 powyżej, w szczególności wynikającym z Formularza 
Zgłoszeniowego. 

9. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Fundacja nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej. 
 
 
 
          …………………………………………………………………………………… 

    Data oraz czytelny podpis osoby proszącej o pomoc 


