
            
                                                                          …………………………………………….. 
                Miejscowość, data 

 
 
 
Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” 

ul. Dębicka 44 
             39-207 Brzeźnica  

 
 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Fundację Śnieżki TWOJA SZANSA 

(do podań zawierających informacje o stanie zdrowia) 

 
Ja, niżej podpisana/-y ………………………………………………………………………………… 

     (imię i nazwisko)  

 

Zamieszkała/-y………………………………………………………………………………………… 

     (adres zamieszkania)  

 

Będąc opiekunem prawnym małoletniego/-ej……………………………………………………… 

       (imię i nazwisko podopiecznego/-ej)  

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego/-ej/ 

podopiecznego/-ej/), dotyczących stanu zdrowia, przez Fundację Śnieżki TWOJA SZANSA 

(Fundacja), z siedzibą w 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, w celu rozpatrzenia wniosku i 

ewentualnego udzielenia pomocy przez Fundację. Wyrażenie niniejszej zgody, choć 

dobrowolne, jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz ewentualnego udzielenia pomocy. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych, 

zawierającej informacje o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści danych, prawie ich poprawienia, jak również cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

 

 

.......................................................

data, imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem  danych osobowych jest Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA siedziba 

Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA lub 

Fundacja). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy  dane? 

Dane osobowe kandydatów na Podopiecznych Fundacji oraz Podopiecznych Fundacji będą 

przetwarzane przez Fundację Śnieżki TWOJA SZANSA w celu rozpatrzenia  wniosku o 

udzielenie pomocy oraz w celu świadczenia pomocy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

złożonego  wniosku. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych we wskazanych 

powyżej celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem 

administratora jest rozpatrzenie  wniosku o udzielnie pomocy. W przypadku, gdy w 

kierowanym do Fundacji Śnieżki TWOJA SZANSA wniosku o udzielenie pomocy wystąpiły 

dane dotyczące zdrowia (art. 9 ust. 1 RODO), podstawą prawną przetwarzania tej kategorii 

danych osobowych w celach działalności statutowej Fundacji Śnieżki TWOJA SZANSA jest 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – udzielona zgoda. W przypadku, gdy w kierowanym do Fundacji 

Śnieżki TWOJA SZANSA wniosku o udzielenie pomocy wystąpiły dane dotyczące zdrowia 

dziecka, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub ubezwłasnowolnionej całkowicie 

podstawą przetwarzania danych osobowych takich osób jest art. 9 ust. 2 lit. a) – zgoda 

wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę 

ustawową. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Śnieżki TWOJA SZANSA w celu 

wykonywania zawartej umowy / porozumienia – w przypadku jej zawarcia - na podstawie art. 

6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO – w sytuacji, gdy wykonywanie 

umowy / porozumienia będzie się wiązało przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji 

podatkowej oraz ksiąg rachunkowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w szczególności w 

związku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. 

Przetwarzanie danych osobowych poprzez publikowanie danych osobowych, w tym wizerunku 

w mediach, publikacjach Fundacji Śnieżki TWOJA SZANSA, prezentowanie danych, w tym 

danych o stanie zdrowia i wizerunku Podopiecznych na stronach internetowych lub reklamach 

Fundacji będzie prowadzone w oparciu o odrębną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub 

art. 9 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie 

prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed 

roszczeniami przez  Fundację.  

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rozpatrzenia  wniosku o udzielenie 

pomocy oraz w celu świadczenia pomocy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego  

wniosku o pomoc. Udzielona zgoda może zostać cofnięta, co nie wpływa na zgodność z 

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

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA będzie przekazywać  dane osobowe innym odbiorcom, 

którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji, w tym 



m.in. Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fundacja  będzie udostępniać  dane 

osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. 

 Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 

Jak długo będziemy przetwarzać  dane? 

W przypadku przyznania  pomocy oraz zawarcia umowy / porozumienia,  dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas wykonywania umowy / porozumienia oraz przez okres pięciu lat od 

rozwiązania lub wygaśnięcia porozumienia. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielania 

przez Fundację świadczeń oraz prowadzenia rozliczeń będą przetwarzane przez okres 

wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości i przepisów 

karnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do 

momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane 

osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres 

przedawnienia roszczeń. W pozostałych przypadkach,  dane osobowe będą przetwarzane nie 

dłużej jak przez rok, od momentu  ostatniego kontaktu z prośbą o pomoc. 

Osoba, której dane dotyczą posiada  prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 

RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 

21 RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

prawem, może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 

chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

Inspektor Ochrony Danych: 

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: fundacja@twojaszansa.org.pl 

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA siedziba Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 

 

mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl

