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                             Fundacja Dzieci-Dzieciom  
                        ul. Nadarzyńska 56, 05-230 Kobyłka  T. 22/ 778-90-85    

                         www.dzieci-dzieciom.pl biuro@dzieci-dzieciom.pl 
 

                        KRS: 0000439410,  NIP: 1251618962,  REGON: 146403294 
 

                                ………….…………….., ……………………….. r. 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE DAROWIZNY FINANSOWEJ 

 

                       Wnioskujący:               *Opiekun prawny wnioskującego: 

 

…………………………………………………………………  ………………..………………………………………………. 
                            Imię i Nazwisko                     Imię i Nazwisko 
 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 
       Adres zamieszkania: Ulica/numer domu/mieszkania        Adres zamieszkania: Ulica/numer domu/mieszkania 

 

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… 

                        Kod pocztowy/Miejscowość             Kod pocztowy/Miejscowość 

 

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

                               Adres E-mail        Adres E-mail 

 

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

                      Telefon kontaktowy      Telefon kontaktowy 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie rozwoju mojego Talentu w dziedzinie/obszarze: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cel szczegółowy wydatkowania stypendium (lekcje/warsztaty/narzędzia/ przybory/ wyjazd treningowy/ 
inne/ ilość/ szacunkowa cena): 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie wnioskowanej prośby: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Dotyczy osoby niepełnoletniej (tj. w wieku poniżej 18 lat). 
 
                 Z wyrazami szacunku, 
 
                                                                        …..………………………………..……………………….. 

                              Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek  

                    (Czytelny podpis) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

  

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Dzieci-Dzieciom z siedzibą przy ulicy Nadarzyńskiej 56 w Kobyłce (05-

230), email: biuro@dzieci-dzieciom.pl.   

Możemy przetwarzać Twoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane podane we wniosku o przyznanie 

darowizny, wizerunek i wypowiedzi nagrane) oraz dane Twojego Dziecka wskazane we wniosku o przyznanie 

darowizny oraz nagrany wizerunek i nagrane wypowiedzi:  

- na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich i Dziecka danych osobowych, w celu wykonania Darowizny 

rzeczowej w ramach Programu Talentowskaz, (dalej „Programu”) przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia 

Projektu.  

- na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ochrony przed roszczeniami oraz możliwości 

rozliczenia się z Programu przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia Programu.  

- w celu umożliwienia wykonania obowiązku prawnego wskazanego w art. 23 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Współpracujemy z: firmami marketingowymi, biurem księgowym, kancelarią prawną, wyszukiwarkami internetowymi, 

portalami społecznościowymi, firmami udostępniającymi narzędzia do badań statystycznych  i obsługi portali 

społecznościowych, firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być 

przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE.  

Udostępnienie nam danych nie jest obowiązkowe, jednak bez ich podania nie możemy zawrzeć i wykonywać umowy 

darowizny.   

Masz prawo dostępu do danych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Możesz   

w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym 

państwie UE.  

  

Potwierdzam / Nie potwierdzam* otrzymanie niniejszej informacji.   

  

Data i miejsce: ____________________________  

 Czytelny podpis /prawnego opiekuna dziecka**:  ____________________________  

  

 *  Niepotrzebne skreślić  

** Dotyczy osoby niepełnoletniej (tj. w wieku poniżej 18 lat) 


