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Załącznik nr 5 

 
  
 

Formularz zgody 

 
Niniejszy kwestionariusz jest wypełniany w celu wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie 
Państwa danych osobowych 

 
w tworzonym zbiorze danych „Fundacji Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie” ( 
zwanej w dalszym dokumencie: Fundacja) z siedzibą w  Czeladzi 
 
ul. Żytnia 30 w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji. 
 
Imię i nazwisko 

 
………………………………………………………… 

 
Adres 

 
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

 
Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie 

 
ul. Żytnia 30 

 
41-250 Czeladź 

 
Informujemy, iż: 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów 
Ludzkich Nasze Zagłębie z siedziba w Czeladzi ul. Żytnia 30 

 
Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem 

 
lub numerem telefonu: 791-398-062 

http://www.fundacjanaszezaglebie.com.pl/
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2) Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do 
wykonania 

 
statutowych zadań Fundacji (statut dostępny jest na stronie www.fundacjanaszezaglebie.com.pl), 
 
3) W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
do ich 

 
poprawienia oraz żądania ich usunięcia; 
 
4) Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja uprzejmie 
informuje, iż 

 
nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania 
może 

 
uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji. 
 
5) Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgromadzone dane 

 
osobowe Fundacja może udostępnić wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania statutowych 
zadań Fundacji poprzez promocję Fundacji w ramach zbiórki publicznej środków finansowych. 
Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym 
zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 
 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i 
wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach 
określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) przez  Fundację Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie ul. Żytnia 
30, 41-250 Czeladź w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań przedmiotowej 
 
Fundacji. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
/data, czytelny podpis/ 

http://www.fundacjanaszezaglebie.com.pl/
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* Podpisanie i odesłanie kwestionariusza nie jest jednoznaczne z przydzieleniem pomocy 
finansowej ze 

 
strony Fundacji . Dopełnienie niniejszej formalności umożliwia jedynie dalsze rozpatrywanie 
Państwa próśb obecnie i w przyszłości. 
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