
   
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DOMU DZIECKA  

Do akcji 

Obudź w Sobie Mikołaja! Poczuj Moc Dawania 2018 

 

Podstawowe informacje Domu Dziecka 

Nazwa:  

Ulica i numer:  

Kod pocztowy i miasto  

Login do Portalu DomyDziecka.org  

 

Kontakt z Domem Dziecka 

Telefon:  

E-mail:  

Strona www:  

 

Osoba reprezentująca Dom Dziecka 

Imię i nazwisko:  

Telefon:  

E-mail  

 

Informacje o dzieciach przebywających pod opieką 

  

 

 

 

 

0-2 lat  

3-6 lat  

6-9 lat  

10-12 lat  

12-14 lat  

14-16 lat  

16-18 lat  

Powyżej 18 lat  



   

 

 

Dzieci wyjeżdżają do rodzin w dniach:  Wigilia w Domu Dziecka planowana jest na dzień: 

  

 

 

 

 

Proszę zaznaczyć  (POLA OBOWIĄZKOWE) : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji akcji „Obudź w Sobie Mikołaja! Poczuj 
moc dawania!”. 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Foksal 3/5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji akcji „Obudź w Sobie 
Mikołaja! Poczuj moc dawania!” Dane te mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym fundację. Podstawą przetwarzania danych jest 
udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody. 
Posiadają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;  
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału Domu Dziecka w akcji „Obudź w Sobie 
Mikołaja! Poczuj moc dawania!”. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe 
dane kontaktowe: 
Dane kontaktowe administratora danych: Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5, 
info@domydziecka.org 

Oświadczam, że powyższe dane oraz przedstawione załączniki są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym 
w dniu podpisania formularzu.  

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa akcji, zobowiązuję się w ciągu 72 godzin dostarczyć 
drogą pocztową listy napisane przez dzieci na adres podany w informacji zwrotnej.  

Wypełnione, zeskanowane zgłoszenie prosimy wysłać na adres akcja@domydziecka.org. 

Termin nadsyłania skanów zgłoszeń upływa dnia 26.11.2018 r. 

W ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z Domami Dziecka 

zakwalifikowanymi do uczestnictwa w akcji. 

Data i miejscowość wypełnienia zgłoszenia ………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………… 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

Ośrodka 

17 grudnia  

18 grudnia  

19 grudnia  

20 grudnia  

21 grudnia  

 

pieczęć 

 

 

mailto:akcja@domydziecka.org

