
  
 Aktualizacja danych / Oświadczenie o dochodach 
 

Fundacja Serce Dziecka  (22) 848 07 60  SerceDziecka.org.pl  biuro@sercedziecka.org.pl 
ul. Dereniowa 2/6   605 882 082  KRS 0000 2 666 44  NIP 951 220 72 00 
02-776 Warszawa   Nr konta PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 

 

INFORMACJE O DZIECKU 

Numer ZC  Imię i nazwisko 
dziecka 

 

INFORMACJE O RODZICACH (OPIEKUNACH) 

MATKA (Opiekun I) OJCIEC (Opiekun II) 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

PESEL  PESEL  

Telefon komórkowy  Telefon komórkowy  

e-mail  e-mail  

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Ulica  Nr  m.  

Miejscowość  Kod  Poczta  

INFORMACJA O SYTUACJI MATERIALNEJ 

Ilość osób na utrzymaniu  W tym dzieci  

DOCHODY OPIEKUNA I        (proszę wpisać kwoty) DOCHODY OPIEKUNA II        (proszę wpisać kwoty) 

Wynagrodzenie 
 - dochód netto 

 
Wynagrodzenie  
- dochód netto 

 

Zasiłki  Zasiłki  

Program 500+  Program 500+  

Inne dodatkowe dochody, 
np. alimenty  Inne dodatkowe dochody, 

np. alimenty  

Łącznie netto  Łącznie netto  

Dochody netto obojga Opiekunów   -   łącznie  

Stałe opłaty     -                        Czynsz, gaz, prąd  

Stałe opłaty     -                                        Kredyty  

Stałe opłaty     -         Leki i rehabilitacja dziecka  

Stałe opłaty   -   łącznie  

INFORMACJE DODATKOWE – Czy dziecko/rodzina jest pod opieką instytucji – podać nazwę: 

Opieki społecznej  

Hospicjum  

Innej Fundacji / Stowarzyszenia  

OŚWIADCZENIA  

Czy na dziecko są prowadzone zbiórki celowe w innych organizacjach?  TAK  NIE  

Jeśli tak to proszę podać: nazwę organizacji, adres, telefon/mail kontaktowy, od kiedy, na jaki cel: 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka  
Imię i nazwisko dziecka 

w tym danych dotyczących jego stanu zdrowia, wady serca i udzielonej pomocy, przez Fundację Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, z siedzibą 
w Warszawie, ul. Dereniowa 2/6, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000266644, w zakresie realizacji celów statutowych 

TAK  NIE  

Niniejszym oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są prawdziwe i zobowiązuję się do ich aktualizacji w przypadku zmiany. 
Zobowiązuje się do udokumentowania wydatków zgodnie z zapisami Regulaminu i potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem. 
 
 _____________________ ____________________________ ___________________________ 
 Data      Podpis Matki (Opiekuna I)       Podpis Ojca (Opiekuna II) 

Fundacja  



1. Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu (dane Twoje i Twojego dziecka) jest Fundacja 
Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, ul. Dereniowa 2/6, 02-776 Warszawa. 
 

2. W przypadku gdy wnioskujesz o pomoc, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i 
rozpatrzenia wniosku o udzielenia Ci (Twojemu dziecku) pomocy. W przypadku gdy wnioskujesz o zawarcie umowy 
zbiórki celowej Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy i przygotowania treści 
umowy. Jeżeli wyrazisz dodatkowo zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu (a) przetwarzania danych szczególnej 
kategorii (b) umożliwienia kontaktu z Tobą innym rodzicom chorych dzieci, (c) umieszczenia na stronie internetowej 
Fundacji lub w innych materiałach np. ulotkach, informacji o wadzie serca Twojego dziecka, jego wizerunku i jego 
imienia (d) przekazywania informacji o działaniach Fundacji. Twoje dane osobowe będziemy także przetwarzać w celu 
obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń. 
 

3. Twoje dane będziemy przetwarzać albowiem jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy. Ponadto, Twoje dane będziemy przetwarzać w celach rachunkowych i 
sprawozdawczych albowiem jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze 
wynikających z przepisów podatkowych i dot. rachunkowości a także pożytku publicznego. W celu obrony przed 
Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń Twoje dane będą przetwarzane albowiem takie 
działania stanowią nasz prawnie uzasadniony interes. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe będziemy 
przetwarzać na podstawie zgody. 
 

4. Twoje dane osobowe będą przekazywane firmie wspierającej nasze rozliczenia rachunkowe. 
 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy a po tym okresie przez okres równy okresowi 
przedawnienia roszczeń jakie Ci przysługują. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, Twoje 
dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Dane przetwarzane w celach rachunkowych i sprawozdawczych 
przechowywane będą przez okres 5 lat. W zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora Twoje dane będą 
przetwarzane przez nas do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń. 
 

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz konieczne celem udzielenia Ci pomocy lub zawarcia umowy o 
prowadzenie zbiórki celowej.  
 

7. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 
przetwarzania. 
 

8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 
 

9. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie w jakiej jej 
udzieliłeś.  Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 
przed jej cofnięciem. 
 

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@sercedziecka.org.pl 
 

11. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.  
 
 


