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PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DARÓW RZECZOWYCH 

W dniu ………………… roku w ……………..… wolontariusz …………………..…………………… 

przyjął na rzecz Fundacji dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” dary rzeczowe przekazane  

przez ……………………………………….…………………………………………... zamieszkały(a)  

w/z siedzibą w …………………………..……………………………………...  zebrane podczas  

zbiórki zorganizowanej: ……………………………………………………………………………………..  

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

Przekazano następujące dary rzeczowe: 

 RODZAJ ILOŚĆ ŚREDNIA WARTOŚĆ 
RYNKOWA 

WARTOŚĆ 
ŁĄCZNA 

INF. 

DODATKOWE 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Wartość otrzymanych darów rzeczowych wynosi łącznie: ……………….. zł  
 
(słownie:………………………………………………………………….).    

        ……..………………………. 
/podpis darczyńcy/ 

Obdarowany oświadcza, że cała darowizna zostanie wykorzystana w całości na cele statutowe fundacji. 

………………………………………… 
   /podpis przedstawiciela fundacji/  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy 
Świat” z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Zamkowa 3 abc, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000366266, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej nr NIP: 5482630528, REGON: 24174623000000 
zwanej dalej jako: „Administrator”. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:  

a. funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Zarząd Fundacji – biuro@fundacjalepszyswiat.pl 
b. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Lepszy Świat” w ramach 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 oraz realizacji celów statutowych fundacji; 
c. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

d. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że przepisy obowiązującego prawa 
przewidują obowiązek lub dopuszczają możliwość ich przetwarzania przez dłuższy okres; 

e. moje dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu z pkt.2 
powyżej – na podstawie stosownych umów; 

f. mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

g. mam prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 
i. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

        
 

 ……..………………………. 
/podpis darczyńcy/ 
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