
WNIOSEK O WSPARCIE
                                                                    …………………..……………………………………………………

                                                                                                                         Miejscowość, data

……………………………………………………………………...…………………………………..
Imię i Nazwisko Podopiecznego /Rodzica lub innego opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.….
Adres

…………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu

Zwracam się do Fundacji „ Mamy serce” o pomoc w postaci:

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( proszę napisać w czym może pomóc fundacja: np. pomoc w sfinansowaniu pobytu w hotelu, zakupie leków, sprzętu medycznego itp.)

Moja sytuacja materialna nie pozwala mi na w/w pomoc mojemu dziecku ponieważ:

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w wniosku o wsparcie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w
Łodzi „ Mamy Serce” posługująca się skrótem Fundacja „Mamy serce” 2. kontakt dotyczący Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu + 48 604 906078 i
pod adresem e-mail: iod@mamyserce.org.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji, prowadzenia korespondencji
związanej z prowadzeniem działań na rzecz podopiecznego oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań w przypadku wyrażenia zgody na
przesyłanie newslettera– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4. Pana/Pani dane osobowe
pozyskano z powyżej deklaracji; 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa; 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu; 7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach
inne niż statutowe; 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

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

Czytelny podpis Podopiecznego/Rodzica lub innego opiekuna prawnego

Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać w postaci skanu na adres wsparcie@mamyserce.org.pl, oraz pocztą na
adres siedziby fundacji lub przekazać osobiście w siedzibie fundacji.
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