
_________________________________________________________________ 
Str. 1 Wniosku o przyznanie pomocy z Fundacji Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał 

 

__________________, dnia _______________________ roku 

 

Wniosek o przyznanie pomocy 

z Fundacji Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał z siedzibą w Toruniu 
 

 
Ja ________________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, PESEL) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania)  

 

__________________________________________________________________________________ 

(adres zameldowania) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(telefon kontaktowy opiekuna prawnego) 

działając jako opiekun prawny _________________________________________________________ 

(imię, nazwisko dziecka) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(data urodzenia dziecka) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania dziecka) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(adres zameldowania dziecka) 

 

zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy _______________________________________________ 

                         (komu) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

polegającej na ______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Swoją prośbę uzasadniam następującymi okolicznościami*: 

__________________________________ 

 



_________________________________________________________________ 
Str. 2 Wniosku o przyznanie pomocy z Fundacji Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego przez Fundację Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał z siedzibą w Toruniu, przy 

ul. Grudziądzkiej nr 110-114 , w celu ich przetwarzania dla realizacji celów statutowych tej Fundacji.  

 

Administratorem danych osobowych jest Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał z siedzibą w Toruniu, przy 

ul. Grudziądzkiej nr 110-114. Dane osobowe zbierane są przez Fundację Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał 

z siedzibą w Toruniu wyłącznie w zakresie ich przetwarzania dla realizacji jej celów statutowych.  

 

Pouczenie. 

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 

treści jej danych, możliwość ich poprawiania lub zmiany oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak 

również prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania (usunięcia danych).  

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z w/w pouczeniem. 

 

 

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

  

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację Pomocy 

Dzieciom Daj Abyś Dostał z siedzibą w Toruniu swojego wizerunku oraz wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego ___________________________________________________________________ 

uwiecznionego na zdjęciach, wykonanych przez tą Fundację, na potrzeby działań służących realizacji celów 

statutowych tej Fundacji. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie wizerunku we wszelkich 

materiałach informacyjnych dotyczących działalności statutowej Fundacji Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał 

z siedzibą w Toruniu, w tym publikowanych w formie papierowej (ulotki, informatory), na stronie internetowej 

Fundacji, w audycjach telewizyjnych oraz w prasie.  

 

 

 

_________________________________________ 

        (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

*Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane jako jego uzasadnienie. 

__________________________________________________________________________________________ 

Wypełnia Fundacja Pomocy Dzieciom Daj Abyś Dostał z siedzibą w Toruniu: 

 

___________________________________________________________________________ 
(numer wniosku, data wpływu) 

 

 

 

_________________________________ 
                                                                                               (podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 


