DEKLARACJA ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAM
Imię:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
1. Deklaruję swoje wsparcie duchowe- codzienną modlitwę za dziecko.
2. Deklaruję wsparcie materialne wysokości 120zł miesięcznie na okres ……… miesięcy/ lat (niepotrzebne
skreślić) oraz zobowiązuję się do wykonywania regularnych wpłat (co miesiąc/ kwartał/ pół roku/ rokniepotrzebne skreślić).
3. W razie nieoczekiwanego zaprzestania wpłat oraz braku kontaktu z mojej strony, po czterech miesiącach od
ostatniej wpłaty dziecko zostaje skierowane do ponownej adopcji.
4. W przypadku kontynuowania wpłat po zakończeniu pierwszego roku adopcji, jest ona automatycznie
przedłużana o kolejny rok.
…………………………………………………
(miejscowość, data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzeniu procesu Adopcji na odległość, kontaktowania
Pani/Pana z adopcyjnym dzieckiem oraz przekazywania informacji dotyczących adopcji,
3) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo w programie Adopcji na odległość;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z programem „Adopcji na
odległość”.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie podanych w
formularzu danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.
.............................................
(miejscowość, data i podpis)

Chcę otrzymywać informacje o projekcie oraz o wspieranym podopiecznym.

