…………………………
(miejsce i data)

UPOWAŻNIENIE
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że ja …………….............................................................................................,
(imię i nazwisko Rodzica/Prawnego Opiekuna Podopiecznego/Reprezentanta Placówki)

Prawny Opiekun/Reprezentant Placówki* ..………………………………………………........
(imię i nazwisko Podopiecznego/nazwa Placówki)

upoważniam do:
- przekazywania informacji o stanie subkonta Podopiecznego;
- decydowania o bieżących sprawach dotyczących Podopiecznego;
- dostępu do dokumentów dotyczących Podopiecznego;
następujące osoby:
1) …………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
…………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania, telefon kontaktowy, email

2) …………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer PESEL, numer dowodu osobistego
…………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania, telefon kontaktowy, email

Wyznaczenie osób upoważnionych jest dobrowolne. W przypadku braku osób upoważnionych,
jedynie osoba figurująca w Porozumieniu będzie osobą decyzyjną we wszystkich sprawach
dotyczących Podopiecznego.
Upoważnienie zostaje udzielone bezterminowo.
Każda z osób upoważnionych zobligowana jest do podpisania dokumentu RODO.

………………….…………

……………….………………

Data przyjęcia dokumentu
i podpis Prezes Fundacji

Czytelny podpis Rodzica/
Prawnego Opiekuna Podopiecznego/
Reprezentanta Placówki
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Rejestracja i dokumentacja: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia XX Wydział KRS nr 0000277044
NIP: 7251941933, REGON: 100334258, nr konta: 86 1140 1108 0000 2052 2800 1001
tel.: +48 601 891 080, (42) 6 300 900, www.fundacjapomagam.pl
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Cofnięcie upoważnienia jest możliwe jedynie drogą pisemną.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
…………………………………………….…………………….…. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
(imię i nazwisko)

moich danych osobowych wraz z rejestrowaniem i wykorzystywaniem wizerunku przez Fundację
Pomagam, ul. Piramowicza 9, 90-254 Łódź,
w celu jego umieszczania i publikowania:








na stronach internetowych Fundacja Pomagam,
na profilach internetowych umieszczonych na portalach społecznościowych,
w publikacjach książkowych, filmowych oraz multimedialnych,
w materiałach promocyjno-informacyjnych wraz z możliwością ich prezentacji w celach
marketingowych i promocyjnych (w tym prezentacji na spotkaniach handlowych,
konferencjach, zebraniach oraz innych wydarzeniach handlowych i promocyjnych),
w ofertach handlowych,
w materiałach szkoleniowych.

Jednocześnie udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego
(audio/video).
Oświadczam, że:
 jestem pełnoletni/a,
 mam zdolność do czynności prawnych,
 zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Podanie moich danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Administratorem moich danych jest
Fundacja Pomagam, ul. Piramowicza 9, 90-254 Łódź.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, a w szczególności o prawie
żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

________________________
Czytelny podpis

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 ("RODO") (po wejściu
w życie).
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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________________________
Miejscowość, Data

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomagam z siedzibą w Łodzi ul.
Piramowicza 9, 90-254 Łódź;
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczania i publikowania:
 na stronach internetowych Fundacja Pomagam,
 na profilach internetowych umieszczonych na portalach społecznościowych,
 w publikacjach książkowych, filmowych oraz multimedialnych,
 w materiałach promocyjno-informacyjnych wraz z możliwością ich prezentacji
w celach marketingowych i promocyjnych (w tym prezentacji na spotkaniach
handlowych, konferencjach, zebraniach oraz innych wydarzeniach handlowych
i promocyjnych),
 w ofertach handlowych,
 w materiałach szkoleniowych
na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Administratorowi danych bądź przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku
do Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne.

________________________
Czytelny podpis
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________________________
Miejscowość, Data
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