
 
Częstochowa, dn. ……………… 
 
 

ZGODA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

na potrzeby rekrutacji do projektów realizowanych przez Fundację Oczami Brata 
 
 
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) ja niżej podpisana/y 
 
………………………………………………………………… 
  
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA 
Fundację Oczami Brata 
ul. Brzezińska 47/59/2, 
42-208 Częstochowa 
KRS 0000494434 
 
moich danych osobowych w szczególności: IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA, 
ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NR TELEFONU 
 
w celu przeprowadzenia przez FUNDACJĘ OCZAMI BRATA rekrutacji mojej osoby do 
realizowanych projektów, powiadamiania mnie o tych projektach, udzielania informacji 
o dostępnych  formach wsparcia i działaniach podejmowanych przez fundację.  
 
OŚWIADCZAM ŻE: 
1. zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych jest FUNDACJA OCZAMI 
BRATA z siedzibą w Częstochowie przy ul. Brzezińskiej 47/59/2, KRS 0000494434, a podanie 
przeze mnie danych osobowych (wyrażenie zgody na przetwarzanie) jest dobrowolne i może 
zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody; 
2. jestem świadomy tego, że przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne do 
realizacji przez FUNDACJĘ OCZAMI BRATA wyżej wymienionych celów; 
3. zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych, prawie 
żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia; 
4. zostałem poinformowany, iż przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres 
obowiązywania zgody na przetwarzanie danych tj. do czasu jej wycofania;  
5. zostałem poinformowany, że pełna informacja o ochronie danych osobowych na 
podstawie RODO, w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się 
w dokumencie: „Polityka Ochrony Danych Osobowych” w Fundacji Oczami Brata z siedzibą 
w Częstochowie przy ul. Brzezińskiej 47/59/2; 
6. zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie) 
 
 
 

……………………………………. 
   podpis  

 


