
ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KWEŚCIE  

AKCJI POLA NADZIEI 2019 

(10 marca – 26 maja) 

na rzecz TPCh „Hospicjum im św. Łazarza” w Krakowie 

 

 
 

....................................................................................................................  

/nazwa szkoły lub innej placówki oświatowej/ 

..................................................................................................................... 

/adres/ 

..................................................................................................................... 

/kod i miasto/ 

..................................................................................................................... 

/telefon/ 

..................................................................................................................... 

/Imię i nazwisko dyrektora/ 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie akcji na terenie szkoły: 

 

............................................................................................................. 

Tel. kontaktowy:............................................................................................ 

Tel. komórkowy:............................................................................................ 

e-mail:............................................................................................................ 

 

Akcja będzie przeprowadzona za wiedzą i zgodą Dyrekcji 

 

 

......................................................... 

  /pieczątka i podpis Dyrektora/ 

 

 

 

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

 /miejscowość i data/     /pieczęć szkoły/ 

 

 

Numer puszki kwestarskiej odebranej w biurze Pól Nadziei............................................. 

Data odbioru puszki.……………………………………………………………………………… 

Przewidywana data zwrotu puszki…………………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Wydawanie materiałów kwestarskich dla szkół od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 

biuro akcji „Pola Nadziei” w Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie, pok. 132, 

tel. 12 640 22 90 lub 12 641 46 66, e-mail: polanadziei@hospicjum.org 

 

UWAGA: 

Puszki i materiały informacyjne wydajemy na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia! 

 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
św. Łazarza”, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków 
2. W Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: 
iod@hospicjum.org, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników akcji Pola Nadziei i konkursów. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia RODO. 
5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym. 
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji akcji Pola Nadziei i konkursów lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 
7. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, 
usunięcia danych poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: iod@hospicjum.org. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

mailto:polanadziei@hospicjum.org

