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RODO 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka.  
 

……………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
 
Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych wrażliwych (np. informacje o 
stanie zdrowia) dotyczących podopiecznego. 
 

……………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
 
Wyrażam zgodę na zasięganie przez Fundację informacji o stanie zdrowia podopiecznego  
u lekarzy, rehabilitantów, w placówkach leczniczych lub placówkach rehabilitacyjnych 
podopiecznego. 
 
 

……………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
 
Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na wykonanie kserokopii dowodu osobistego celem 
zawarcia umowy z Fundacją. 
 
 

…………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
 
Zawierając umowę z Fundacją wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie informacji  
o stanie zdrowia podopiecznego na ulotkach, plakatach oraz środkach masowego przekazu.  
 
 

…………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
 
Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na przetwarzania danych osobowych podopiecznego na 
portalu siepomaga.pl  
 
 

…………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
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Zgoda na publikowanie wizerunku podopiecznego podczas imprez organizowanych przez 
Fundację ARMIA PRZYJACIÓŁ. 
 
1. Ja, ………………………………………………………………………………………………………………….niżej 
podpisany/-a (imię, nazwisko podopiecznego/rodzica/opiekuna prawnego). 
 
a) wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku mojego i mojego dziecka przez Fundację ARMIA PRZYJACIÓŁ zarejestrowanych 
podczas imprez i działań statutowych Fundacji. 
 
b) wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na formy publikacji jak: strona internetowa, strona na 
portalach społecznościowych (typu: Facebook), gazetka przez Fundację ARMIA PRZYJACIÓŁ.  
 
c) wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na formy publikacji jak: strona internetowa, strona na 
portalach społecznościowych (typu: Facebook), przez Partnerów Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ 
w celach promocji działań statutowych FUNDACJI. 
 
2. Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na nieodpłatne utrwalanie, przetwarzanie  
i rozpowszechnianie przez Fundację w środkach masowego przekazu wizerunku 
podopiecznego utrwalonego w formie fotografii. 
 
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza 
moich dóbr osobistych i dóbr osobistych podopiecznego zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego 
ani innych praw.  
 
4. Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności 
prawnych, do czynności prawnych wobec podopiecznego oraz że zapoznałem/am się  
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.  
 
5. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym  
i podanych w /deklaracji uczestnictwa/ - jest Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ zwany dalej: 
"Administratorem".  
 

………………………………………………… (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna)  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją na temat przetwarzania danych 
osobowych w Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ oraz że zostałem/łam poinformowany/a  
o dostępności ww. informacji na stronie internetowej www.armiaprzyjaciol.pl oraz w Biurze 
Fundacji.  
 
 

…………………………………………………. (data i podpis podopiecznego/rodzica/opiekuna) 
 


