Formularz zgłoszenia prośby o pomoc do Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich
(wypełnia osoba starająca się o pomoc, w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzice lub opiekunowie prawni)

Miejscowość, Data
Imię, Nazwisko
składającego
wniosek,
telefon kontaktowy,
adres e-mail
nazwa profilu na
FB*1
Dane osoby ubiegającej się o pomoc Fundacji
Imię, Nazwisko

Adres zamieszkania

Pesel

Opis prośby*

*można poszerzyć każdą ramkę formularza prośby pisząc na komputerze
Pocztą elektroniczną (biuro@fundacjajlc.pl) należy wysłać formularz prośby, ostatnią dokumentację medyczną,
oświadczenie/zaświadczenie o kontynuacji bądź podjęciu nauki wraz z ostatnim świadectwem szkolnym lub indeksem
oraz zaświadczenie o dochodach (PIT) i zdjęcie beneficjenta. Prosimy o nazywanie załączników zgodnie z ich treścią
oraz, w przypadku ewentualnych kolejnych kontaktów, prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji mailowej.
Na adres Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich al.Jana Pawła II 80, wej.H, piętro 5, 00-175 Warszawa) należy wysłać
wypełniony na komputerze i wydrukowany 1 egzemplarz formularza prośby o pomoc, czytelnie podpisany (proszę nie
wysyłać innych dokumentów pocztą, ponieważ nie będą one odsyłane).

1

Podanie profilu jest dobrowolne.

Zgody
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie
to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim wskazane dane dotyczą osoby niepełnoletniej, przetwarzane są dane osobowe na podstawie i w
związku z ochroną żywotnych interesów tych osób, których dane dotyczą.

□
□

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie przez Fundację moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, w tym szczególnych
kategorii danych osobowych, m.in. dokumentację medyczną dotyczącą zdrowia, w celu weryfikacji i realizacji
niniejszego wniosku o pomoc

□
□

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
na publikację mojego wizerunku na stronach internetowych Fundacji w celu publikacji materiałów informacyjnych.

……………………………………….
Podpis osoby ubiegającej się o pomoc

Informacja administratora danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich – „Fundacja”. Dane
kontaktowe Fundacji: biuro@fundacjajlc.pl, al.Jana Pawła II 80, wej.H, pietro 5, 00-175 Warszawa. Fundacja
przetwarza dane osobowe w celu realizacji niniejszego wniosku (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz udzielenia na wniosek
osoby, której dane dotyczą pomocy przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO). Dane
osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do weryfikacji oraz realizacji niniejszego wniosku lub do czasu
wycofania udzielonych zgód. Masz prawo do żądania od Fundacji dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi weryfikację wniosku oraz podjęcie
decyzji o udzieleniu pomocy osobie ubiegającej się o pomoc.

………………………………………………………………………….……………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o pomoc, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzice lub opiekunowie prawni)

