…………………………………….
Imię, nazwisko
…………………………………….
…………………………………….
Adres zamieszkania
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłaszam się z prośbą o udzielenie mi pomocy przez Fundację „Na przekór losowi”.
Rodzaj pomocy, o którą się ubiegam:
- finansowa
- rzeczowa
- inna (proszę wymienić)………………………………………………………………………..………………
Cel pomocy:
Opis, na co mają zostać przeznaczone środki pomocy wybrane powyżej
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych wrażliwych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu objęcia mnie wsparciem przez Fundację „Na przekór losowi” (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
INFORMACJA
Zgodnie z art.24 ust.1. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.)
Fundacja informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Na przekór losowi” z siedzibą w Krakowie (30-715) , przy ul.
Saskiej 9/59, KRS 0000499399.
b) Pani /Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie do celu przyznania pomocy społecznej zgodnie z :
- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.)
- Statutem organizacji pożytku publicznego, w którym zawarty jest ustawowy zakres zadań sfery pożytku publicznego zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z
późn.zm.).
- Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 1993 nr 137, poz.926 z p.zm.)
c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania
informacji o celu ich przetwarzania.

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją.
…………………………………………….
(miejscowość, data)

„Na przekór losowi”
ul. Saska 9/59
30-715 Kraków
www.naprzekorlosowi.org
Tel.: 691 140 291

……………………………………………………………
(czytelny podpis)

REGON: 12305220
NIP: 6793098591
KRS: 0000499399

Prezes Zarządu: Aleksandra Karaś-Wnęk
Wiceprezes Zarządu: Julian Wnęk
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