
                                                                                                                      ……………………….., dnia………………… 

………………………………………………………… 

( imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego ) 

………………………………………………………… 

( adres zamieszkania rodzica, opiekuna prawnego ) 

…………………………………………………………………….. 

( telefon kontaktowy ) 

 

PODANIE O DOFINANSOWANE/ POMOC ZE ŚRODKÓW FUNDACJI 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj choroby zasadniczej…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie prośby o pomoc 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Załączniki do podania: 

1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

2) historia choroby 

3) opinia o sytuacji materialno-bytowej. 

 

 

 

                                                                                                     ……………………………………………………………….. 

                                                                                                     (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



KLAUZULA RODO 

W związku z wejściem w życie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę informacyjną 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FUNDACJA MKL DZIECIOM w Siedlcach, adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 
Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000641618, NIP 8212648187, REGON 
365635780 /dalej jako: Grupa kapitałowa/. 

2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

do momentu wyrażenia sprzeciwu albo wycofania zgody, chyba że w tym przypadku administrator będzie miał inną podstawę do 
przetwarzania. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1)    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

2)    prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

3)    prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

4)    prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, 

5)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 

6)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

7)    prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać 
te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby grupa kapitałowa przesłała Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże 
grupa kapitałowa zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 
Panu/Pani tylko co do tych danych, które grupa kapitałowa przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani 
zgody, 

Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące 
przepisy prawa. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………….., zamieszkały/a …………………………….. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka…………………….., 

poprzez rozpowszechnienie go w następujący sposób: 

1) Zamieszczenie zdjęć dziecka na stronie www.mkldzieciom.pl i na profilu FB fundacja MKL Dzieciom 
2) Rozpowszechnienie wizerunku dziecka na plakatach, ulotkach, newsletterach. 

Oświadczam, że zgodę wyrażam bezterminowo. 

 

 

                                                                                  ………………………………………………………………. 

                                                                                                                     ( data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

http://www.mkldzieciom.pl/

