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WNIOSEK NA PRZEPROWADZENIE KWESTY NA RZECZ FUNDACJI SERCE DZIECKA  

W ramach zbiórki publicznej Nr 2016/55/OR  

 

Cel szczegółowy 
  
– w przypadku Zbiórek celowych  
Imię i nazwisko dziecka 

 
 

Koordynator kwesty  

imię, nazwisko, 

nazwa instytucji/organizacji 

adres 

PESEL 

telefon kontaktowy 

e-mail 

 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

Miejsce przeprowadzenia kwesty 
 
 
 

 

Termin prowadzenia kwesty  Data od do 

Informacje dodatkowe dotyczące 
kwesty np. 
 
materiały informujące o kweście  
Imprezy towarzyszące 
Instytucje uczestniczące 

 

Czy i w jakim zakresie jest 
potrzebne wsparcie organizacyjne 
np. 
 
Info na stronie, forum, ulotki fundacyjne 

 

Planowana ilość wolontariuszy  
Wykaz wolontariuszy w załączeniu 

 

Skład 3-osobowej komisji 
sporządzającej protokół z 
przeprowadzonej zbiórki  

1. 

2. 

3.  

Akceptacja – podpis członka 
Zarządu FSD 

Data wpływu wniosku  
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1. Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu – Wniosku o przeprowadzenie 

kwesty, jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, ul. Dereniowa 2/6 02-776 Warszawa. 

 

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kwesty oraz w celu 

zawarcia umowy i przygotowania treści umowy o przeprowadzenie kwesty. 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 Twoje żądanie, 

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.  

 

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. 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 i przenoszenia danych. 

 

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

 

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

 

10. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.  

 


