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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Podopiecznego zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu 

realizacji niniejszego Porozumienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja 

„Serca dla Maluszka” z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Kowalska 89 43 – 300 Bielsko – Biała. Zostałem 

poinformowany, iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Podopiecznego jest 

dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz danych osobowych 

Podopiecznego i ich poprawiania. 

…………………………………………………………….. 

Podpis Podopiecznego /  

Rodzica lub innego prawnego opiekuna 

Podopiecznego 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację wizerunku Podopiecznego,  

w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach przekazanych Fundacji, a także danych osobowych 

Podopiecznego, obejmujących imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek, poprzez ich publikację w całości lub we 

fragmentach na stronach internetowych Fundacji, 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. 

 …………………………………………………………….. 

Podpis Podopiecznego /  

Rodzica lub innego prawnego opiekuna 

Podopiecznego 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację wizerunku Podopiecznego,  

w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach przekazanych Fundacji, a także danych osobowych 

Podopiecznego, obejmujących imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek, poprzez ich publikację w całości lub we 

fragmentach w publikacjach prasowych, na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych, innego 

rodzaju materiałach reklamowych, rozpowszechnianych przez Fundację, dla celów informacyjnych działań Fundacji 

oraz realizacji niniejszego POROZUMIENIA. Zostałem poinformowany, że zgoda na wykorzystanie  

i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku oraz danych osobowych 

…………………………………………………………….. 

Podpis Podopiecznego /  

Rodzica lub innego prawnego opiekuna 

Podopiecznego 
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Zestawienie kosztów  faktury i rachunki, które zostały opłacone.  

Data wysłania …………………….. 

Imię i nazwisko ……………………………………. 

……………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………… 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko Podopiecznego Fundacji 

                            

Według przedstawionego zestawienia: 

 

Lp. Numer faktury Opis merytoryczny Kwota 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

RAZEM  

 

Załączam faktury / rachunki w ilości …………… egz. 

Zaakceptowaną kwotę refundacji proszę przekazać na podany poniżej numer konta bankowego: 

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

Uwagi: W przypadku większej ilości dokumentów prosimy o rozszerzenie zestawienia i 

przypominamy, że celowość poniesionych wydatków musi być opisana przez Podopiecznego na 

odwrocie każdego dokumentu księgowego.  Prosimy również o dołączanie  potwierdzenie zapłaty do 

faktur przelewowych, jeśli z faktury nie wynika iż należność została uregulowana. 

 

 

…………………………………….. 

Podpis Podopiecznego / 
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 Rodzica lub opiekuna prawnego Podopiecznego 
 

Zestawienie kosztów – faktury i rachunki, które Fundacja opłaca bezpośrednio  

na rzecz kontrahenta / wystawcy 

Data wysłania …………………….. 

Imię i nazwisko ……………………………………. 

……………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko Podopiecznego Fundacji 

                            

Według przedstawionego zestawienia: 

 

Lp. Numer faktury Opis merytoryczny Kwota 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

RAZEM  

 

Załączam faktury / rachunki w ilości …………… egz. 

Zaakceptowaną kwotę refundacji proszę przekazać na podany poniżej numer konta bankowego 

kontrahenta / wystawcy: 

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

Uwagi: 

W przypadku większej ilości dokumentów prosimy o rozszerzenie zestawienia i przypominamy, że 

celowość poniesionych wydatków musi być opisana przez Podopiecznego na odwrocie każdego 

dokumentu księgowego. 

…………………………………….. 

Podpis Podopiecznego / 

 Rodzica lub opiekuna prawnego Podopiecznego 
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Zaświadczenie o dochodach 

 

Imię i nazwisko ……………………………………. 

……………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………… 

 

Liczna osób we wspólnym gospodarstwie domowym (pod wspólnym adresem) ………………………………… 

 

Dochód rodziny 

Lp. 

Imię i nazwisko członka rodziny PESEL 

 

Średni miesięczny dochód 
brutto z pracy zarobkowej w 

roku 2013 = (suma 
przychodów - suma kosztów 

uzyskania przychodu - składki 
na ubezpieczenie społeczne) 

/ 12 miesięcy  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

7.    

8.    

SUMA  
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Dodatkowe dochody rodziny (w ujęciu miesięcznym) 

Zasiłek pielęgnacyjny  

Zasiłek rodzinny  

Świadczenia pielęgnacyjne  

Zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

 

Zasiłek z tytułu wywoływania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

Zasiłek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

Zasiłek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

 

Alimenty zasądzone sądownie i wypłacane bezpośrednio  

SUMA  

 

 

 

Niniejszym własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością karną potwierdzam 

prawidłowość przedstawionych danych. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis Podopiecznego /  

Rodzica lub innego prawnego opiekuna 

Podopiecznego 


