
………………………………………….       
         /nazwisko, imię/        
 

………………………………………… 

                     /adres/ 
 

………………………………………… 

      /nr telefonu kontaktowego/ 
    

 

 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że zobowiązuję się na przekazywanie darowizny w kwocie ……………… zł  

miesięcznie poprzez stałe zlecenie na rachunek bankowy na rzecz Fundacji Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, ul. Leona 2. 

 

………………………………………………. 

/data i podpis darczyńcy/ 

 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wynikające 

z wstąpienia do Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” jako 

Darczyńca (zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 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). 

 

………………………………………………. 

/data i podpis darczyńcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016r.)  
Informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  

KWK „Rydułtowy-Anna”, ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy 
Kontakt: 

• listownie na adres: ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy z dopiskiem "Dane osobowe" 

• e-mail:fundacjarydultowy@gmail.com 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

• w celu przyjęcia do Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna”,   

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• w celu realizacji zadań statutowych Fundacji Art.6, ust 1, lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych  

z wstąpieniem do Fundacji. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 
 


