
DEKLARACJA Członka Honorowego Fundacji „Biegamy z Sercem” 

Prosimy o wypełnianie DRUKOWANYMI literami i wysłanie skanu/zdjęcia na: arturbiegamyzsercem.pl 

Rezygnacja może nastąpić w każdej chwili i nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami! 
 

Jestem zainteresowana/y wspieraniem działań Fundacji „Biegamy z Sercem” i deklaruję 

wpłacać minimum 10 zł miesięcznie lub 120 zł za cały rok na statutowe działania fundacji.  

Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad społecznych oraz dobrego 

wychowania podczas reprezentowania Fundacji na forum publicznym.  

Imię i nazwisko:  

Rok urodzenia:  

Miejscowość zamieszkania - bez adresu:  

Numer telefonu:  

Adres email:  

Wpłat należy dokonywać na konto nr 29 1140 2004 0000 3602 7735 9116 w mBanku 
Fundacja „Biegamy z Sercem” ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice w tytule przelewu tylko DAROWIZNA  

 
UWAGA! Taką wpłatę osoba fizyczna może odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% 
dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).  
WAŻNE! Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne!  
 
 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Biegamy z Sercem”. W sprawach ochrony danych 
osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres ul. Kościuszki 35 w Gliwicach) lub 
korespondencją e-mail artur@biegamyzsercem.pl z prezesem fundacji. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: 
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  
- w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 
 
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 
 
 

Data wypełnienia deklaracji i podpis:  

 

mailto:fundacja@biegamyzsercem.p

