Zał.1)
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
CHOREGO NA MUKOWISCYDOZĘ, NA RZECZ KTÓREGO PROWADZONE JEST SUBKONTO 1% / SUBKONTO DAROWIZN

Imię i nazwisko opiekuna prawnego beneficjenta subkonta 1%/subkonta darowizn: …………………………………………………………………
ADRES zamieszkania:
kod pocztowy: …………………………………

miejscowość: ……...........................................................................................

ulica: ………………………………………………………………………………………………

nr domu: ……...

numer mieszkania: …………………………….

ADRES do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania):
kod pocztowy: …………………………………

miejscowość..................................................................................................

ulica: ………………………………………………………………………………………………….

nr domu: ……...

numer mieszkania: …………………………….

tel. ………………………………………………. Adres email:……………………………………………………………………………………………………………
numer konta bankowego: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka / Imiona i nazwiska dzieci chorego/chorych na mukowiscydozę dla którego/których jest zakładane subkonto
1%/subkonto darowizn:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Załączam zaświadczenie/a lekarskie potwierdzające rozpoznanie mukowiscydozy z dnia/dni (nie dotyczy jeśli było wcześniej dostarczone)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą danych osobowych moich/mojego dziecka: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i do
korespondencji, numeru telefonu, adresu email, numeru konta bankowego, danych wynikających z zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego rozpoznanie mukowiscydozy, w celu założenia i prowadzenia subkonta 1%/subkonta darowizn na zasadach określonych w
Regulaminie Wewnętrznym Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
„Prowadzenie subkont”.

Równocześnie oświadczam, że:
(UWAGA: proszę zaznaczyć właściwe oświadczenie, wstawiając znak „X” w kwadrat przy oświadczeniu)
Wyrażam zgodę na udostępnienie na stronie internetowej PTWM imienia i nazwiska mojego dziecka, jako osoby,
na rzecz której jest prowadzone subkonto 1%/ subkonto darowizn, oraz stanu tego subkonta wszystkim użytkownikom
Internetu. Celem takiego sposobu publikowania danych jest ułatwienie chorym pozyskiwania środków finansowych na
leczenie i rehabilitację poprzez dodatkowe potwierdzenie osobom przekazującym odpisy 1% podatku wiarygodności osób
zabiegających o wsparcie, jak też informowanie podatników o osobach najbardziej potrzebujących pomocy, a także
dodatkowe potwierdzenie osobom przekazującym darowizny finansowe wiarygodności osób zabiegających o wsparcie, jak
też informowanie darczyńców o osobach najbardziej potrzebujących pomocy.
Nie wyrażam zgody na udostępnienie na stronie internetowej PTWM imienia i nazwiska mojego dziecka, jako
osoby, na rzecz której jest prowadzone subkonto 1%/subkonto darowizn oraz stanu tego subkonta wszystkim
użytkownikom Internetu. Imię i nazwisko mojego dziecka oraz stan prowadzonego dla niego subkonta 1%/ subkonta
darowizn mogą być dostępne wyłącznie po zalogowaniu przy użyciu identyfikatora i hasła dostępu, o których mowa w pkt
11 lit. c) Regulaminu wewnętrznego PTWM „Prowadzenie subkont”.

……………….………………………………………………….
data i czytelny podpis założyciela subkonta 1%/subkonta darowizn

