
 

Załącznik nr 1 
do regulaminu programu  

„Potrzebujesz - Pomagamy” 

   
 

Wniosek o darowiznę 

 

I. Część pierwsza – dane wnioskodawcy* 

Imię i nazwisko: 
 

Adres korespondencyjny: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Numer PESEL: 
 

 

II. Część druga – dane osoby, na rzecz której przeznaczona zostanie darowizna* 

Imię i nazwisko: 
 

Adres korespondencyjny: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Numer PESEL: 
 

 

III. Część trzecia – darowizna 

Cel, na jaki zostaną 
przeznaczone środki 
finansowe: 

 

Uzasadnienie wniosku  
o darowiznę: 

 

Proponowana kwota 
darowizny: 

 

 

IV. Część czwarta – dane bankowe 

Imię i nazwisko 
posiadacza rachunku: 

 

Nazwa banku: 
 

Numer konta: 
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V. Część piąta – oświadczenie wnioskodawcy o zgodności powyższych danych z prawdą 
 

 
Ja, niżej podpisana(ny) ……………………………………………………….………… (imię i nazwisko) oświadczam, że wszystkie dane 
zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
……………………………………………………………… 
            (miejscowość, data) 

……………………………………………………………… 
                                                 (czytelny podpis) 

 
 
 

VI. Część szósta - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. CareWork Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 60-741, ul. Głogowska 84, posiadająca numer NIP 7792307426 oświadcza,  

iż na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz 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, jest Administratorem danych osobowych osoby fizycznej – 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie darowizny (zwanego dalej „wnioskodawcą”).  

2. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i ewentualnej realizacji wniosku, a także mogą być 

przetwarzane dla obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe wnioskodawcy mogą być przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych 

osobowych firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych umów. 

6. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane przez cały czas, gdy będzie to niezbędne w celu rozpatrzenia i ewentualnej 

realizacji wniosku, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku  

z rozpatrzeniem lub realizacją wniosku o przyznanie darowizny.  

7. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe wnioskodawcy nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia i ewentualnej realizacji wniosku a ich brak może skutkować brakiem 

rozpatrzenia i realizacji wniosku. 

11. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy następujący adres e-mail: daneosobowe@carework.pl 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisana(ny) ……………………….………………………………………… (imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałam(em) 
się z przedstawionymi powyżej zasadami przetwarzania danych osobowych i akceptuję je w całości. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
            (miejscowość, data) 

……………………………………………………………… 
                                                 (czytelny podpis) 

 
 

 

* jeśli wnioskodawca ubiega się o darowiznę na rzecz osoby trzeciej do wniosku należy dołączyć zgodę takiej osoby lub    

pełnomocnictwo.  


