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Fundacja ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

oświadcza, że posiada pisemną zgodę osoby, której dotyczy nadesłany wniosek o udzielenie 

wsparcia finansowego, na udostępnianie jej danych osobowych fundacji „Warbud – Warto 

Pomagać”, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia.  

Fundacja ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

zobowiązuje się przekazać osobie, której dotyczy nadesłany wniosek, następujące informacje 

dotyczące przetwarzania jej danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku  

o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

zostały udostępnione przez 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

do Fundacji „Warbud – Warto Pomagać”. 

OŚWIADCZENIE DLA FUNDACJI 

[UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UDZIELENIE WSPARCIA 

FINANSOWEGO NA RZECZ SWOJEGO PODOPIECZNEGO]  

 

* proszę wpisać nazwę fundacji 

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku oraz załączonych dokumentach jest 

Fundacja Warbud – Warto Pomagać, z siedzibą przy ul. Domaniewska 32, 02-672 w Warszawie. 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warbud.pl. 

mailto:iod@warbud.pl
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Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, 

a w przypadku udzielenia takiego wsparcia, w celu realizacji umowy darowizny oraz w celach 

informacyjnych, statystycznych i sprawozdawczych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych, które mogą znajdować się  

w uzasadnieniu lub dołączonej dokumentacji, jest dobrowolna i wyraźna zgoda osoby.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy darowizny, podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą. Cele informacyjne, statystyczne i sprawozdawcze będą realizowane na podstawie 

prawnie uzasadnionego celu administratora danych, jakim są obowiązki sprawozdawcze oraz 

prowadzenie akcji informacyjnych. W tym wypadku dane będą zanonimizowane. 

 

Czas przechowywania danych. Dane zawarte we wnioskach odrzuconych lub oczekujących na 

pozytywne rozpatrzenie będą przechowywane przez okres jednego roku. Dane związane z umową 

darowizny będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa związanych  

z rachunkowością. 

 

Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty 

zapewniające obsługę IT systemów informatycznych oraz prawną i księgową. Dodatkowo dane 

będą przekazywane do odbiorców na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Urzędu 

Skarbowego. 

 

Przysługuje Państwu prawo: 

· dostępu do swoich danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

· prawo do przeniesienia danych osobowych, 

· prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, 

które odbywało się na jej podstawie, zanim zgoda została wycofana. 

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  

z administratorem danych (mailowo: pod adresem e-mail: rodo@warbud.pl i telefonicznie  

+48 22/5676039) lub z inspektorem ochrony danych (e-mail: iod@warbud.pl). 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Warbud – Warto Pomagać moich danych 

osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

wsparcia finansowego. 

______________ r. ______________________________ 

 * podpis  * data  
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