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FORMULARZ
zgłoszeniowy do założenia SUBKONTA dla Podopiecznego Fundacji
Imię i nazwisko Podopiecznego
Data urodzenia
Nr PESEL
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres zameldowania)
Schorzenie / orzeczenie o niepełnosprawności
(xero zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia)

o
o

Posiada orzeczenie o niepełnosprawności
Schorzenia: ………………………………

Imię i nazwisko Opiekuna Prawnego
(jeśli dotyczy)
Telefon kontaktowy
(jeśli dotyczy to do Opiekuna Prawnego)
Adres e-mail
(jeśli dotyczy to do Opiekuna Prawnego)
Warunki dotyczące prowadzenia i korzystania z subkonta zawarte są w porozumieniu.
Jednorazowa opłata bankowa za założenie subkonta wynosi 50,00 PLN, płatnych na konto Fundacji o nr: 75 1090 1043 0000
0000 0501 2655.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w Formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Podopiecznego, wskazanych w Formularzu,
w tym danych dotyczących stanu zdrowia, w celu realizacji zadań statutowych Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą z siedzibą w
Warszawie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą z siedzibą w Warszawie
wizerunku Podopiecznego, w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach wykonanych w trakcie działań statutowych
prowadzonych przez Fundację oraz przekazanych do Fundacji, poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach w
materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji dla celów realizacji zadań Fundacji
oraz realizacji Porozumienia.
Wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i jest podstawą do przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
Podopiecznego do czasu wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą z siedzibą w
Warszawie, ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa. Mam prawo w dowolnym momencie na wycofanie wyrażonej zgody kontaktując się z
Administratorem pod wskazanym adresem lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@fundacja-cukrzyca.pl.
Przysługuje mi również prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych moich i mojego podopiecznego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. W razie uchybień w przetwarzaniu danych osobowych mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcą danych
jest: Santander Bank Polska, który realizuje założenie i prowadzenie subkonta bankowego. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
………………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………
(podpis Podopiecznego/ opiekuna prawnego)

Otwarto SUBKONTO NR: ………………………………………………………………… ……………..

