
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Jerzy Weindich – kierownik Grupy OPP Fundacji Sedeka nr 10471 informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Jerzy Weindich zamieszkały w Chorzowie 41 – 506, ul. 
Biskupa Gawliny 35. 

2. Dane osobowe obejmujące: 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz osoby, na rzecz której składany jest wniosek 
2. Adres pocztowy wnioskodawcy 
3. Adres e-mail wnioskodawcy 
4. Numer telefonu wnioskodawcy 
5. Dane na temat stanu zdrowia, sytuacji życiowej - majątkowej i osobistej osoby, na rzecz 

której składany jest wniosek 
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań pożytku publicznego określonych w 
Regulaminie Grupy OPP Fundacji Sedeka nr 10471. 

3. Dane te gromadzone są dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych osobowych może 
skutkować niemożliwością udzielenia Wnioskodawcy Pomocy w ramach zadań pożytku 
publicznego realizowanych przez Grupę OPP. 

4. Każdy, którego dane są gromadzone, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz prawo do ich poprawiania, jak również do żądania ich usunięcia. 

5. Zgromadzone dane są chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
6. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępnione jedynie Fundacji SEDEKA z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 211 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000338389, NIP: 5272612458 w zakresie niezbędnym 
do wykonania celów związanych z działalnością Grupy OPP. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja niżej podpisany/a ….................................................................................., PESEL…………………… . 

(imię i nazwisko) 
 

występujący/a w imieniu własnym/małoletniego/ ubezwłasnowolnionego całkowicie/ 
ubezwłasnowolnionego częściowo* 

 
…......................................................................................, PESEL ………………………... 

                                          (imię i nazwisko) 
 
będąc poinformowany/a o powyższym - zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i / lub reprezentowanego przeze mnie 
małoletniego/ ubezwłasnowolnionego całkowicie / ubezwłasnowolnionego częściowo* podanych 
dobrowolnie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, przez Pana Jerzego Wiendich - Kierownika 
Grupy OPP w celu realizacji zadań pożytku publicznego prowadzonych przez Grupę OPP zgodnie z 
Regulaminem Grupy OPP Fundacji Sedeka nr 10471, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm) oraz innymi aktami prawnymi. 
 
 
 

………………………………................................... 
                                                                                          (miejscowość, data, podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
 


