
Załącznik nr 3

do Regulaminu przyznawania pomocy charytatywnej 
przez Fundację 21 

____________________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

___________________________________
(adres zamieszkania)

___________________________________

Oświadczenie 

Fundacja 21 informuje, że

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Fundacja  21  z  siedzibą  
w Krośnie przy ul. Wolności 1, 38-400 Krosno KRS 0000512935. 

2. Kontakt  z  administratorem  danych  osobowych  możliwy  jest  pod  adresem  pocztowym
wskazanym w pkt 1 lub adresem: e-mail: biuro@fundacja21.org.

3. Państwa dane osobowe są zbierane i  przetwarzane przez Fundacje 21 w celu niezbędnym do
wykonania statutowych celów i zadań Fundacji 21. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu
do treści sowich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 

4. Gromadzone  są  jedynie  dane  osobowe  podane  przez  Państwa  dobrowolnie.  Fundacja  21
informuje, że nie mają Państwo obowiązku podania sowich danych osobowych, jednakże odmowa
ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych celów i zadań Fundacji
21. 

5. Państwa  dane  osobowe  przechowywane  są  przez  Fundacje  21  z  zachowaniem  należytej
staranności, zgodnie z przepisami prawa. 

6. Zgromadzone  dane  osobowe  Fundacja  21 może  udostępnić  wyłącznie  w celu  niezbędnym  do
wykonania  statutowych  celów  i  zadań  Fundacji  21  poprzez  promocję  Fundacji  21  w ramach
zbiórki publicznej środków finansowych.

7. Administrator danych osobowych dokłada należytej staranności, aby przechowywanym danym
osobowym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 

Oświadczam,  że  zostałem  (-am)  poinformowany  (-a)  o  celach  pozyskiwania  moich  danych
osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922) przez Fundację 21z siedzibą w Krośnie przy ul. Wolności 1 , 38-400 Krosno w
celu niezbędnym do wykonania statutowych celów i zadań Fundacji 21. 

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

mailto:biuro@fundacja21.org


               data                                                                                          czytelny podpis 

̽  Podpisanie  i  przesłanie osświadczenia  nie jest  jednoznaczne z  przydzieleniem pomocy finansowej przez
Fundacje 21. Dopełnienie niniejszej formalności umożliwia jedynie dalsze rozpatrywanie Państwa wniosku
obecnie i w przyszłości. 


