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

…………………………….……………
imiona i nazwiska rodziców lub prawnych

opiekunów

 
…………………………………………

…………………………….……………
adres zamieszkania

Fundacja Równie Ważni

ul. rtm. W. Pileckiego 33

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZGODA RODZICÓW

 

Niniejszym, na podstawie art. 17 kodeksu cywilnego, wyrażamy zgodę na:
1)     zawarcie przez naszą córkę / naszego syna ……………………….. z Fundacją Równie Ważni 

Porozumienia o Współpracy z Wolontariuszem i wykonywanie przez nią / niego zadań 
Wolontariusza na podstawie zawartego Porozumienia,

2)     przetwarzanie danych osobowych córki / syna zawartych w Porozumieniu, w formie i miejscach 
opisanych w Porozumieniu

 

1. Przyjmujemy do wiadomości, że dane osobowe córki / syna będą przetwarzane zarówno w formie papierowej 
w siedzibie Fundacji (ul. rtm. W. PIleckiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp.), internetowej bazie (do której dostęp 
mają wolontariusze po zalogowaniu się), jak i elektronicznej, w celu umożliwienia kontaktu i współpracy z 
innymi wolontariuszami, podmiotami współpracującymi z Fundacją podczas działań statutowych Fundacji i 
administracyjnych, w tym:

- spis wolontariuszy,

- rozliczenia: w tym przelewy bankowe

- kontakt ze sponsorami (przekazywanie danych kontaktowych sponsorom/darczyńcom Fundacji)

- kontakt z rodzicami podopiecznych Fundacji (przekazywanie kontaktu do wolontriusza odpowiedzialnego za 
konkretnego podopiecznego)
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- kontakt z kontrahentami podczas organizowania wydarzeń Fundacyjnych (w tym koncerty, gry miejskie, 
turnieje).

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. W przypadku chęci wycofania
zgody prosimy o poinformowanie o tym Koordynatora Oddziału. Wycofanie zgody oznacza rozwiązanie 
Porozumienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Porozumienia.

3. Administratorem danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażona zostaje zgoda, jest Fundacja. 
Przedstawicielem administratora jest wybrany członek Zarządu, któremu podlega Wolontariusz.

4. Dane osobowe Wolontariusza będą przetwarzane nie krócej niż przez czas trwania niniejszego Porozumienia 
do czasu wyraźnej prośby o usunięcie danych przez Wolontariusza.

5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

a)    do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).

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

podpis rodzica lub opiekuna                                                                       podpis rodzica lub opiekuna
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