
 

 

Mysłowice, dnia …………………….………   
                               (data) 

 
 

 
OŚWIADCZENIA 

 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….…….................................... 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………..…………......................................, 

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………............................................................... 

 
 
a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy przez Fundację 
MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK. 
a) Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w Regulaminie udzielania pomocy przez 
Fundację MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK. 
b) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie we Wniosku o udzielenie 
pomocy są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 
informacji, bądź zatajenie informacji, a także wyłudzenie pomocy, sfałszowania lub wprowadzenia 
w błąd przedstawiciela Fundacji. 
c) W każdym momencie mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich poprawienia lub uaktualnienia. 
d) Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie danych osobowych z 
dania 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie i publikację przez Fundację MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK 
danych osobowych zawartych we Wniosku o udzielenie pomocy oraz w załącznikach w celu 
niezbędnym do wykonania statutowych zadań przedmiotowej Fundacji. 
e) Administratorem baz danych jest Fundacja MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE 
CZŁOWIEK, z siedzibą w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 22. Dane osobowe nie 
będą przekazywane osobom trzecim. 
f) Fundacja gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja 
informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa 
ich podania może uniemożliwić realizacji wobec Państwa działań statutowych Fundacji. 
g)     Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację MYSŁOWICKA 
FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK wizerunku Podopiecznego, w całości i we fragmentach, 
przedstawionego na zdjęciach przekazanych Fundacji, a także danych osobowych Podopiecznego, 
obejmujących m.in. imię, nazwisko, opis choroby, wiek, poprzez ich publikację w całości lub we 
fragmentach na stronach internetowych Fundacji, ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach 
reklamowych, innego rodzaju materiałów reklamowych dla celów informacyjnych działań Fundacji 
oraz realizacji niniejszego Porozumienia. 
Zostałem poinformowany, że zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku 
oraz danych osobowych Podopiecznego może być w każdej chwili cofnięta. 
 
 

 
        ………………………….                                                              ………………………………………………………………                                                          
     (data)                                                                                                  (czytelny podpis podopiecznego lub rodzica 
                                                                                                                                                    /opiekuna prawnego) 


