
 

 

 

„A Teraz Ty” – Fundacja pomocy dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym 

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, województwo dolnośląskie 

KRS 0000748677   NIP 8943132601  REGON 381294510 

www.aterazty.org   fundacja@aterazty.org  telefon (71) 75 75 070   fax (71) 75 75 790 

 

 str. 1 

Wrocław, dn. ……………………….. 

 

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko Kandydata na Podopiecznego lub opiekuna prawnego) 

………………………………………………………………………… 

(nr telefonu) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

(adres do korespondencji) 

 

Wniosek o założenie Subkonta 

 

Zwracam się z wnioskiem o założenie subkonta w Fundacji „A Teraz Ty” dla: 

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

(imię i nazwisko Kandydata na Podopiecznego lub dziecka w przypadku osoby małoletniej) 

w celu gromadzenia środków finansowych na leczenie i rehabilitację. 

Uzasadnienie:……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………  

(czytelny podpis) 

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz danych osobowych Kandydata przez Fundację „A Teraz Ty” z siedzibą we Wrocławiu (54-206), 

ul. Legnicka 65, w celu przeprowadzenia procesu rozpatrywania wniosku o założenie Subkonta. 

Oświadczam, że znam treść Klauzuli Informacyjnej dla Kandydata na Podopiecznego, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i 

prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

……………………………………………………………  

(czytelny podpis) 

http://www.aterazty.org/
mailto:fundacja@aterazty.org
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KANDYDATA NA PODOPIECZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE 

L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „A Teraz Ty” – Fundacja pomocy 

dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym, z siedzibą we Wrocławiu (54-206), ul. 

Legnicka 65; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rozpatrywania 

wniosku o założenie Subkonta w „A Teraz Ty” – Fundacja pomocy dzieciom, osobom chorym 

i niepełnosprawnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej odrębnie dobrowolnej 

zgody; 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora danych osobowych, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rozpatrywania 

wniosku o założenie Subkonta, nie dłużej jednak niż przez 2 lata; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesu 

rozpatrywania wniosku o założenie Subkonta; 

9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

http://www.aterazty.org/
mailto:fundacja@aterazty.org

