
   
 

KARTA ZGŁOSZENIA DOMU DZIECKA 

 

OBUDŹ W SOBIE MIKOŁAJA. POCZUJ MOC DAWANIA 2019 

 

Podstawowe informacje o Domu Dziecka 

Nazwa placówki:  

Typ placówki:  Liczba dzieci  

Adres:   

Login do Portalu DomyDziecka.org   

Telefon:  

E-mail  

 

Osoba reprezentująca Dom Dziecka 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon:   

E-mail  

 

Wiek podopiecznych 
Proszę wpisać liczbę dzieci 

0-1 rok   10-11 lat  

2-3 lat   12-13 lat  

4-5lat    14-15 lat  

6-7 lat   16-17 lat  

8-9 lat   Pow. 18 lat  

 



   

 

 

Planowana organizacja Bożego Narodzenia 

Planowany dzień spotkania wigilijnego w Domu Dziecka  

Planowane dni wyjazdu dzieci  

Liczba dzieci pozostających w placówce na czas Świąt  

 

Obecni sponsorzy prezentów 

Proszę zaznaczyć X 

Dom Dziecka posiada wieloletniego sponsora prezentów  

Dom Dziecka posiada jednorazowego sponsora, który zapewni prezenty w tym roku   

Dom Dziecka nie posiada sponsora prezentów  

 

Dzieci otrzymają (lub zazwyczaj otrzymują) 

Proszę zaznaczyć X 

Takie same lub podobne prezenty dla wszystkich podopiecznych  

Prezenty indywidualne, zgodne z zainteresowaniami  

Prezenty, o które proszą w listach  

 

 

Proszę zaznaczyć  (POLE OBOWIĄZKOWE) : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w 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 kontaktu pomiędzy placówką 

opiekuńczo-wychowawczą, a organizatorem, przekazania listów, przekazania prezentów. 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). 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 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 

 

 

……………………………………….  …………………………………………………………. 
data i podpis  podpis osoby reprezentującej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnione, zeskanowane zgłoszenie prosimy wysłać na adres: 

mikolaj2019@domydziecka.org. Termin nadsyłania skanów zgłoszeń upływa dnia 

20.11.2019 r. 

A następnie pocztą tradycyjną na adres: 

Portal DomyDziecka.org, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków. 

Częścią integralną zgłoszenia jest zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

podopiecznych Domu Dziecka.  

W ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z Domami Dziecka 

zakwalifikowanymi do uczestnictwa w akcji. 
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