……………………………………………, ……………………2019 r.

Fundacja „Potrafię Pomóc”
50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 35h
Tel. +48 509 685 328
mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
Zgłoszenie udziału w projekcie - CHARYTATYWNY DANCE MARATON

Zgłaszam udział placówki (pełna nazwa)
…………........................................................................................................................................................................
ul. …......................................nr …..... w/we ..............................................................................................................
…………………………(kod pocztowy), email placówki: …………………………………………………………………………………..………….
Oddział/klasę/grupę…………………………………………………………………………………………………………….………………..…………..
Przewidywana liczba osób …………………………………………………………………………………………………..……………………………..
W CHARYTATYWNYM DANCE MARATONIE, który odbędzie się dnia …………………..……..……..r. na terenie placówki
/inny adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem CHARYTATYWNEGO DANCE MARATONU i akceptuję
warunki.
Koordynatorem akcji w naszej placówce jest ...........................................................................................................
tel. …........................................................., e-mail ....................................................................................................

….....................................................
Data, pieczęć i podpis Dyrekcji/Kierownika
WYRAŻAM ZGODĘ:
TAK 

NIE 

na przetwarzanie przez Fundację „Potrafię Pomóc” moich danych osobowych, w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych
obejmujące między innymi przesyłanie informacji drogą mailową lub telefoniczną, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej:
Rozporządzenie) (Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r.) i następnie przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania
w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałam/em również poinformowana/y o
tym, że dane zbierane są przez Fundację „Potrafię Pomóc”, ul. Cybulskiego 35h, Wrocław, jak również o celu ich zbierania, dobrowolności
podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych,
wskazanych w Klauzuli dot. RODO.
Oświadczam, że otrzymałam/em 1egz. Klauzuli dot. RODO, i przyjmuję go do wiadomości.
….....................................................
Data i czytelny podpis Koordynatora

KLAUZULA INFORMACYJNA
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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Potrafię Pomóc na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami
Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu(50-205) przy ul. Cybulskiego 35 H (zwana dalej “Administrator” lub “Fundacja”).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.
2. Państwa dane są przetwarzane w celu:
a) informacyjnym obejmujące między innymi przesyłanie informacji, wymianę informacji drogą mailową lub telefoniczną
w związku z projektami Fundacji,
b) realizacji statutowych celów Fundacji oraz działań wynikających ze statusu organizacji pożytku publicznego -na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 9 ustęp 1 litera d.
3. Każdą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie w formie pisemnej (na adres korespondencyjny Fundacji „Potrafię
Pomóc”, ul. Cybulskiego 35 H 50-205 Wrocław lub drogą elektroniczną (sekretariat@potrafiepomóc.pl). Nie ma to wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku
ewentualnych sporów Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony
praw Administratora-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes Fundacji.
4. Państwa dane osobowe będą mogły być udostępnione w szczególności: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym współpracownikom Fundacji.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający
z przepisów kodeksu cywilnego tj. 6 lat. W przypadku danych, na które wyrażaliście Państwo osobną zgodę, do momentu jej
cofnięcia.
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Jeśli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Waszych danych, wolimy, abyście zgłosili do nas w pierwszej
kolejności. Możemy to naprawić. Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod
adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

