
 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UCZEŃ ONLINE 

Nazwa placówki:  

Typ placówki:  

Adres:   

Osoba kontaktowa:  

Nr kontaktowy:   E-mail:  

Placówka posiada aktywny Profil na 

DomyDziecka.org 
TAK  NIE  

Używany login do Portalu DomyDziecka.org   

Liczba dzieci uczących się:   

Liczba używanych przez dzieci komputerów 

stacjonarnych/laptopów (stan na chwilę składania wniosku) 
 

Liczba używanych przez dzieci tabletów  

(stan na chwilę składania wniosku) 
 

 

 

 

1. Placówka wnioskuje o: 

Rodzaj sprzętu: Ilość: 

Komputery stacjonarne  

Laptopy  

Komputery stacjonarne lub laptopy (wypełnia placówka, która nie ma 

preferencji dotyczących sprzętu) 

 

2. Dodatkowe uwagi: 

 



 

 

 

 

Proszę zaznaczyć X  (POLA OBOWIĄZKOWE) : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania sprzętu komputerowego 
od portalu DomyDziecka.org. 

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 założenia konta na portalu 

DomyDziecka.org oraz przekazywania informacji dotyczących Państwa rodziny użytkownikom serwisu DomyDziecka.org. 

Dane te mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych 

umów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym fundację w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych 

(np. w zakresie hostingu). Dane te w określonym przez Państwa zakresie będą udostępniane podmiotom świadczącym 

usługi niezbędne do realizacji otrzmymania sprzętu komputerowego, tj. sponsorowi, firmie świadczącej usługi kurierskie. 

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  zrealizowania celu. 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 są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu podpisania 

formularzu.  
 

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania  Portalu DomyDziecka.org o zmianie liczby sprzętu 

komputerowego, laptopów i tabletów, jeżeli nastąpi ona do dnia opublikowania wyników akcji.  Kontakt: 

akcja@domydziecka.org.  
 

 

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

miejscowość i data         podpis i pieczęć organizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszniowy (skan, wyraźne zdjęcie lub wypełniony elektoronicznie) należy wysłać na adres 

akcja@domydziecka.org. 

 

Sprzęt komputerowy będzie rozdysponowany pomiędzy zgłoszonymi Placówkami do wyczerpania zapasów. 

Pierwszeństwo mają Placówki, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na „Liście potrzeb” na Portalu DomyDziecka.org 

od dnia 15.03.2020 do 08.04.2020. Pod uwagę będzie brana ilość sprzętów komputerowych na ucznia oraz kolejność 

zgłoszeń.  
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