Oświadczenie
Załącznik nr 8 do wniosku nr ……………………. (wypełnia Fundacja)
o przyznanie pomocy pieniężnej w XIV AKCJI CHARYTATYWNEJ
FUNDACJI im. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM z siedzibą w Warszawie
____________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałem/łam się
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
z treścią Regulaminu XIV Akcji Charytatywnej ogłoszonego w dniu 30.11.2019 r. przez
Fundację im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie na stronie internetowej Fundacji:
www.Tuwim.org
Oświadczam, że:
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody1
na zamieszczenie imienia i nazwiska Osoby Obdarowanej oraz miejsca zamieszkania (nazwy
miejscowości), a także danych na temat, jakie koszty zostaną pokryte przez Fundację,
np. „pobyt na dwutygodniowym turnusie Osoby Niepełnosprawnej wraz z Opiekunem” na
stronie internetowej Fundacji w ogłoszeniu o wynikach XIV Akcji Charytatywnej.
Oświadczam jednocześnie, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że wyrażenie powyższej
zgody nie jest konieczne, aby Fundacja mogła rozpatrzyć złożony przeze mnie wniosek i nie
jest warunkiem przyznania Osobie Niepełnosprawnej pomocy pieniężnej.
1) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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).
2) Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 64 lok. 314 zarejestrowana w KRS pod numerem 0000257143.
3)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
4)
Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące usługi IT oraz firma księgowa.
5)
Dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania Akcji Charytatywnej oraz 10 lat po jej zakończeniu.
6) Osobom, których dane będą zawarte we wnioskach o pomoc, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii
danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
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(Miejscowość, data)
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(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Zaznaczyć właściwy kwadrat
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