ZAŁĄCZNIK NR 3
Miejscowość, data ...........................................

ZGODA NA POZOSTAWIENIE PUSZEK
Wyrażam zgodę na pozostawienie (ilość) ……………………. puszek kwestarskich
przeprowadzenia zbiórki publicznej nr

………………..……….. dla

w celu

Podopiecznej/go Fundacji

Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”
…………………………………………………………………………………………………….…………………
(imię, nazwisko Podopiecznej/go)

Cel zbiórki :
…………………………………………………………………………………….…………………………………
Zbiórka publiczna będzie realizowana w okresie:
od ………………………………………do……………………………………………
Zbiórka publiczna odbędzie się w ………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, adres )

Zbiórka publiczna została dnia ………………………………… zgłoszona w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Minister zamieścił na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych informację o
zbiórce publicznej organizowanej przez Fundację Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”,
której nadano numer ……………..……...

…………………………………………………………………
/ Podpis osoby upoważnionej do wyrażenia zgody/

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
WYRAŻAJĄCEGO ZGODĘ NA POZOSTAWIENIE PUSZEK KWESTARSKICH
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.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej
Siebie”; 58-105 Świdnicy, ul. Ludwika Waryńskiego 85/2;
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Fundację, możecie się
skontaktować za pomocą: poczty e-mail pod adresem: fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com a
także pod numerem telefonu 785279409;

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jakim
bedzie: dochodzenie roszczeń bądź obrona praw Administratora-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą mogły zostać udostępnione w szczególności: podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym
współpracownikom Administratora w tym wolontariuszom, a także dostawcom usług technicznych i
organizacyjnych dla Fundacji;

5.

Podanie danych osobowych Pani/Pana jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w
dokumencie zgody na pozostawienie puszek kwestarskich może skutkować odmową realizacji kwesty
dla Podopiecznego Fundacji;

6.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach
sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń ( 3 lata, wynikający z przepisów
kodeksu cywilnego);

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;

8.

Jeśli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych, wolimy, abyście zgłosili się
do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.
Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony
internetowej pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

