
                                      
                             

  [Wpisz tutaj] [Wpisz tutaj] 

 
 

Fundacja Geriatrics z siedzibą i adresem w Krakowie (31-542) przy ul. Sądowa 7/39, wpisana do KRS 

pod numerem 0000705489; REGON 36898282500000, NIP 6751629658 (adres do korespondencji: 

Fundacja Geriatrics, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 7/39) 

zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie poniższych danych 

osobowych w celu przesyłania propozycji współpracy z Fundacją Geriatrics, informowania o 

działaniach Fundacji Geriatrics, Klubu „Senior z pasją” 

 

 
 
Dane osoby składającej oświadczenie 
Imię , nazwisko 
 

 

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 
 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. 
Wycofanie zgody jest wolne od opłat.  
 
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam swoją wolę zgodnie z zaznaczeniami poniżej. 
 

1. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji w formie elektronicznej dot. działania Fundacji 
Geriatrics, propozycji współpracy, informacji dot. Klubu „Senior z pasją”. 

 
 

 
 
 
Wyrażam zgodę       Nie wyrażam zgody 

 

 

2. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na numer telefonu wskazany powyżej, w kwestii dot. 
działania Fundacji Geriatrics, propozycji współpracy, informacji dot. Klubu „Senior z pasją” 

 
 
 
Wyrażam zgodę       Nie wyrażam zgody 

 

 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 

 

Oświadczenie 
 

 



                                      
                             

  [Wpisz tutaj] [Wpisz tutaj] 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119,. S. 1) informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Geriatrics, ul. Sądowa 7/39, 31-542 

Kraków. 

2.Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO, 

zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji i promocji działań Fundacji 

Geriatrics, Klubu „Senior z pasją”. 

3.Administrator będzie przetwarzał następujące dane: imię, e-mail, nr telefonu 

(stacjonarny/komórkowy). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty kontrolujące realizację powierzonych zadań 

publicznych Administratorowi oraz do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy 

(podmioty przetwarzające). 

5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania, zgodnie z w/w oświadczeniem. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: 

a)sprostowania swoich danych, 

b)usunięcia ich, 

c)ograniczenia przetwarzania, 

d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e)przeniesienia danych, 

f)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

g)wniesienia skargi do organu odwoławczego -  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes 

UODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

7.Aby skorzystać z jednego z powyższych praw należy skorzystać z danych kontaktowych Fundacji 

Geriatrics: tel. 798921638, biuro@fundacjageriatrics.pl. 

 

 

 
 

 

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

(miejsce, data )                                                                         (podpis lub pieczęć osoby składającej oświadczeni) 

 

 


