Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* Kandydata niepełnoletniego
na przetwarzanie danych osobowych
w celach aplikowania i udziału w Programie Stypendialnym Fundacji
Część A**
Ja, niżej podpisana/y......................................................................... (proszę wpisać imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata),
legitymująca/y się numerem PESEL ........................................................ (PESEL rodzica lub opiekuna
prawnego Kandydata),
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/osoby będącej pod moją
opieką* ........................................... (proszę wpisać imię i nazwisko Kandydata) PESEL ........................
(proszę wpisać numer PESEL Kandydata), tj. jej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru
PESEL, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, nazwy szkoły/uczelni, klasy/roku studiów,
wykształcenia, średniej oceny za ostatni rok nauki, średniomiesięcznego dochodu brutto na jedną osobę
w rodzinie za ostatnie 12 miesięcy, numeru rachunku bankowego, adresu właściwego urzędu
skarbowego, stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
w tym 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) - dalej: RODO przez Fundację Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000288954 - zwaną dalej również „Fundacją” w celach:
1) aplikowania do Programu Stypendialnego Fundacji,
2) udziału w Programie Stypendialnym Fundacji.
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam
prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić
przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
___________________, ___________________________
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* Kandydata)

* Niepotrzebne skreślić.
** Należy wypełnić Część A i Część B

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od Pani/a jest Fundacja
Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w
Warszawie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000288954 - zwana dalej również
„Fundacją”.
Dane kontaktowe do Fundacji
Za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Fundacja.Smithfield@animex.pl
lub
Za pomocą poczty tradycyjnej: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Cel przetwarzania danych

Fundacja przetwarza podane przez Panią/a dane osobowe w celach:
1) aplikowania do Programu Stypendialnego Fundacji,
2) udziału w Programie Stypendialnym Fundacji.
Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dziennik
Urzędowy UE z dnia 4 maja 2016 roku I.119).
Odbiorcy danych
Odbiorcami podanych przez Panią/a danych osobowych są dostawcy usług niezbędnych do realizacji
ww. celów, w szczególności biuro rachunkowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
Okres przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będę przechowywane:
1) w przypadku kandydatów na stypendystów nie zakwalifikowanych do Programu Stypendialnego
Fundacji – przez okres dwóch miesięcy od końca upływu terminu wpływu Podań wyznaczonego
przez zarząd Fundacji na każdy rok odrębnie,
2) w przypadku kandydatów na stypendystów zakwalifikowanych do Programu Stypendialnego
Fundacji (stypendystów Fundacji) – przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest
to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Fundację
działalności,
3) w każdym przypadku - przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest to niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Fundację działalności.
Pani/a prawa
Fundacja informuje, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści Pani/a danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Z powyższych praw może Pan/i skorzystać poprzez kontakt:
- elektroniczny za pomocą poczty na adres e-mail: Fundacja.Smithfield@animex.pl
lub
- pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Dobrowolność podania danych osobowych
1. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do
aplikowania lub/i udziału w Programie Stypendialnym Fundacji.
2. Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może
nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu
Pani/a dane osobowe nie będą ulegać zautomatyzowanemu profilowaniu.
Potwierdzam zapoznanie się z wyżej wskazaną klauzulą informacyjną.

_____________, ___________________________, ________________________
(Data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* Kandydata)

* Niepotrzebne skreślić.

Część B**
Ja, niżej podpisana/y......................................................................... (proszę wpisać imię i nazwisko
rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata),
legitymująca/y się numerem PESEL ........................................................ (PESEL rodzica lub opiekuna
prawnego Kandydata),
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ..................................................
(proszę wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*) PESEL ..........................................
(proszę wpisać numer PESEL rodzica/opiekuna prawnego*), tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL,
numeru telefonu, stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
w tym 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) - dalej: RODO przez Fundację Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000288954 - zwaną dalej również „Fundacją” w celach:
1) aplikowania mojego dziecka/osoby, której jestem opiekunem prawnym* do Programu
Stypendialnego Fundacji,
2) udziału w Programie Stypendialnym Fundacji.
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam
prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić
przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
___________________, ___________________________
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* Kandydata)

* Niepotrzebne skreślić.
** Należy wypełnić Część A i Część B

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od Pani/a jest Fundacja
Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w
Warszawie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000288954 - zwana dalej również
„Fundacją”.
Dane kontaktowe do Fundacji
Za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Fundacja.Smithfield@animex.pl
lub
Za pomocą poczty tradycyjnej: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Cel przetwarzania danych
Fundacja przetwarza podane przez Panią/a dane osobowe w celach:
1) aplikowania do Programu Stypendialnego Fundacji,
2) udziału w Programie Stypendialnym Fundacji.

Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dziennik
Urzędowy UE z dnia 4 maja 2016 roku I.119).
Odbiorcy danych
Odbiorcami podanych przez Panią/a danych osobowych są dostawcy usług niezbędnych do realizacji
ww. celów, w szczególności biuro rachunkowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
Okres przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będę przechowywane:
4) w przypadku kandydatów na stypendystów nie zakwalifikowanych do Programu Stypendialnego
Fundacji – przez okres dwóch miesięcy od końca upływu terminu wpływu Podań wyznaczonego
przez zarząd Fundacji na każdy rok odrębnie,
5) w przypadku kandydatów na stypendystów zakwalifikowanych do Programu Stypendialnego
Fundacji (stypendystów Fundacji) – przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest
to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Fundację
działalności,
6) w każdym przypadku - przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest to niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Fundację działalności.
Pani/a prawa
Fundacja informuje, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści Pani/a danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Z powyższych praw może Pan/i skorzystać poprzez kontakt:
- elektroniczny za pomocą poczty na adres e-mail: Fundacja.Smithfield@animex.pl
lub
- pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Dobrowolność podania danych osobowych
3. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do
aplikowania lub/i udziału w Programie Stypendialnym Fundacji.
4. Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może
nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu
Pani/a dane osobowe nie będą ulegać zautomatyzowanemu profilowaniu.

Potwierdzam zapoznanie się z wyżej wskazaną klauzulą informacyjną.

_______________, ________________________, _______________________
(Data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* Kandydata)

* Niepotrzebne skreślić.

