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ZGODA WSTĘPNA / ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ 
 

…………...………. 2022  
 (data/ Дата) 

 
Szanowni Państwo! 

 
Solidarna Paczka to ogólnopolski program organizowany 
przez Stowarzyszenie Wiosna. Naszym celem jest dotarcie 
do Rodzin, które, z powodu wojny w Ukrainie, są w Polsce. 
W trakcie indywidualnego spotkania, Wolontariusze 
Solidarnej Paczki poznają sytuację Rodziny. Rodzina może 
otrzymać pomoc w postaci paczki materialnej oraz wsparcia 
Wolontariusza. 
 

Prosimy o przekazanie nam poniższych danych w celu 

kontaktu ze strony Wolontariuszy. Zapewniamy 

zachowanie anonimowości. 

 

Podpisanie zgody wstępnej nie gwarantuje wizyty 
Wolontariuszy. 
 
Poniższe pola powinny zostać wypełnione danymi osoby 

pełnoletniej, która zobowiązana jest także do podpisania 

zgody na stronie nr 2. 
 

Niniejszym przekazuję poniższe dane osobowe 

Stowarzyszeniu Wiosna z siedzibą w Krakowie (KRS: 

0000050905, dalej: „Stowarzyszenie”) i wyrażam zgodę na 

ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie w celu nawiązania 

kontaktu ze mną w formie osobistej, listownej i telefonicznej 

w ramach obecnej (tj. w roku 2022) i kolejnej (tj. w roku 

2023) edycji programów Stowarzyszenia Wiosna. 

 

Шановні громадяни України! 
 
Solidarna Paczka - це загальнонаціональна програма, 
організована Асоціацією Wiosna. Наша мета знайти та 
звернутися до сімей, які перебувають у Польщі через 
війну в Україні. Волонтери Solidarna P ознайомляться 
з ситуацією родини під час індивідуальної зустрічі. Сім'я 
може отримати допомогу у вигляді посилки 
з необхідними речами (їжа, одяг, ліки, тощо) та 
волонтерської підтримки. 
 
Просимо заповнити свої дані у формі, щоб наші 
Волонери могли сконтактуватися с Вами, анонімність 
переданих вами даних гарантуємо. 
 
Підписання первинної згоди (попереднього 
погодження) не гарантує відвідування вашої родини 
Волонтером. 
 
Бланк  та попереднє  погодження може заповнити 
тільки повнолітня особа. 
 
Погоджуюсь на передачу та надаю згоду на оброку 
своїх персональних даних Асоціації Wiosna, офіс якої 
розташований в Кракові (KRS: 0000050905, далі 
„Асоціація”). Представники Асоціації можуть 
зв’язатися зі мною особисто, електронічно чи за 
телефоном у рамках поточного (тобто у 2022 році) 
та наступного (тобто у 2023 році) випуску програм 
Асоціації Wiosna. 

 
 

WYPEŁNIA PEŁNOLETNI CZŁONEK RODZINY / Заповнює повнолітній член сім’ї: 
 
Imię i nazwisko / Прізвище та ім'я: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Województwo / область, район: 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Miejscowość i kod pocztowy: Місто та Поштовий індекс: 
 
 __________________________________________________________________ 

 
Ulica i nr domu/mieszkania: Номер вулиці та будинку/квартири: 
 
___________________________________________________________________ 

 
Kontakt telefoniczny / Контактний телефон: 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 



 

 Dokument do zwrotu - nie niszcz!  
Podpisany dokument podlega zwrotowi do Stowarzyszenia WIOSNA 

 

Strona 2. / Сторінка 2. 
 

 
Pełne zgłoszenie Rodziny zawiera podpis jej przedstawiciela i poniższą rekomendację, którą wypełnia osoba  
lub instytucja zgłaszająca Rodzinę. 
 
Повна заява  для сім’ї включає підпис її представника та рекомендацію (знаходиться знизу аркуша), яку заповнює 
особа або установа, яка повідомляє про сім'ю. 

 

WYPEŁNIA OSOBA LUB INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA RODZINĘ 
ЗАПОВНЮЄ ОСОБА АБО УСТАНОВА, ЩО ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СІМ'Ю 
 
Informacje o podmiocie pośredniczącym w przekazaniu zgody: 
Інформація про особу, яка виступає посередником у передачі згоди: 

□ osoba prywatna/приватна особа    

□ instytucja – jaka/установа - якого типу: 

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

□ inne/інше:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Projekt Solidarna Paczka adresowany jest do Rodzin, które, z powodu wojny w Ukrainie, są obecnie w Polsce. Proszę 
pokrótce opisać aktualną sytuację Rodziny oraz ewentualne plany na przyszłość - czy Rodzina chce pozostać w Polsce, 
podjąć pracę.  
 
Проект Solidarna Paczka адресований сім’ям, які зараз перебувають у Польщі через війну в Україні. 
Будь ласка, коротко опишіть поточне становище сім’ї та можливі плани на майбутнє – чи хоче сім’я залишитися, 
влаштовуйся на роботу в Польщі  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Powód zgłoszenia Rodziny / Причина повідомлення про сім'ю: 

□ Dziecko chore / z niepełnosprawnością / Хвора дитина / дитина-інвалід  

□ Samodzielny rodzic/ opiekun / Самостійний батько / опікун  

□ Starość i osamotnienie / Старість і самотність 

□ Choroba / niepełnosprawność / Хвороба/інвалідність   

□ Rodzina wielodzietna / Багатодітна сім’я 

□ Inne / Інше 

 

 

 
Składając podpis oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą 
informacyjną i potwierdzam odbiór jej egzemplarza oraz 
wyrażam zgodę na przekazanie informacji zawartych 
w opisie, uzupełnionych przez osobę zgłaszającą. 
 

Підписуючи документ, я заявляю, що ознайомився 
з інформаційним пунктом і підтверджую, що отримав 
копію та даю згоду на передачу інформації, що міститься 
в бланку заповненому особою заявника. 
 

 
 
 

 

…………………………………………………………………….. 
Data i podpis pełnoletniego członka Rodziny 

Дата та підпис повнолітнього члена сім'ї 



 

Dokument dla rodziny 

Ta strona jest przekazywana Rodzinie 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, KRS 
0000050905. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail 
daneosobowe@wiosna.org.pl  lub pisemnie na adres 
administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu 
nawiązania kontaktu w ramach programów 
Stowarzyszenia WIOSNA dotyczących pomocy osobom 
oraz rodzinom potrzebującym, na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a RODO w zakresie danych zwykłych, oraz art. 9 
ust. 2 lit a RODO w zakresie danych szczególnej 
kategorii.  

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być 
podmioty biorące udział w realizacji programu 
Szlachetna Paczka, m.in. pośredniczące w przekazaniu 
niniejszej zgody, dostawcy usług IT itp. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 
okres dwóch lat lub do momentu wycofania przez 
Państwa zgody.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu w 
ramach programów Stowarzyszenia WIOSNA – bez 
podania danych osobowych nawiązanie kontaktu nie 
będzie możliwe. 

9. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). 
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez 
podwykonawców Administratora przy realizacji 
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz 
infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych 
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co 
może powodować przekazanie danych poza obszar 
EOG. Ewentualne przekazywanie nastąpi wyłącznie z 
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których 
mowa w Rozdziale V RODO, w tym w oparciu 
standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję 
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Więcej 
informacji w tym zakresie można pozyskać pod 
adresem: daneosobowe@wiosna.org.pl.  

10. Administrator danych nie prowadzi działań 
zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 
profilowania. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Адміністратором Ваших персональних даних 
є Асоціація WIOSNA, офіс якої зареєстрований 
у Кракові за адресою: вул. Berka Joselewicza 21, 31-
031 Kraków, KRS 0000050905. 

2. У справах, які пов’ язані з захистом даних 
персональних Ви можете звертатись до 
Уповноваженого із захисту даних (Inspektor Ochrony 
Danych) за електронною адресою 
daneosobowe@wiosna.org.pl або письмово на 
адресу адміністратора. 

3. Ваші персональні дані будуть оброблятися 
підрозділами Асоціації WIOSNA для зворотньго 
звязку з Вами (з метою допомоги  потребуючим 
людям). Відповідно до діючого Польського  
Законодавства art. 6 ust. 1 lit. a RODO, які обеймують 
звичайні данні та art. 9 ust. 2 lit a RODO в обсязі 
даних конкретної категорії. 

4. Одержувачем ваших персональних даних можуть 
бути суб’єкти, які беруть участь у реалізації програм 
Асоціації WIOSNA (в т.ч. посередництво в передачі 
цієї згоди, постачальники ІТ-послуг тощо). 

5. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом 
двох років або моменту вікликання своєї згоди. 

6. Ви маєте право на доступ до своїх даних і право їх 
коригувати (вносити зміни до даних), вимагати 
видалення особистих даних, обмежувати обробку 
данних, право на передачу, право на заперечення, 
право на розірвання згоди в будь-який час без 
впливу на законність обробки на основі згоди до її 
відкликання - якщо обробка здійснюється на основі 
згоди. 

7. Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління 
захисту персональних даних, якщо вважаєте, що 
обробка ваших персональних даних порушує 
положення про захист персональних даних 
Польського законодавства (RODO). 

8. Надання ваших персональних даних 
є добровільним, але необхідним для зв’язку 
з програмами асоціації WIOSNA – без надання 
персональних даних представники нашої 
організації не зможуть зв’язатися з Вами. 

9. Персональні дані не будуть передані за межі 
Європейської економічної зони (далі: ЄЕЗ/ EOG). 
Однак, беручи під увагу послуги, що надаються 
субпідрядниками Адміністратора під час реалізації 
підтримки  телекомунікаційних послуг та ІТ-
інфраструктури, Адміністратор може доручити 
певні ІТ-діяльності або завдання визнаним 
субпідрядникам, які діють за межами ЄЕЗ, що може 
призвести до передачі даних за межі ЄЕЗ. Будь-яка 
передача буде здійснюватися лише з дотриманням 
відповідних гарантій, зазначених у розділі V RODO 
(положення про захист персональних даних), у тому 
числі на основі стандартних договірних положень, 
виданих Європейською комісією (Komisja 
Europejska art. 46 ust. 2 lit. c RODO.). Додаткову 
інформацію можна отримати за адресою: 
daneosobowe@wiosna.org.pl. 

10. Адміністратор даних не здійснює автоматизовану 
обробку даних. 
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