
RODO wyd.3 od 01.10.2021 

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” 

informuje, że: 

 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”, zwana dalej Fundacją „Nowa Nadzieja”  

z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Bażancia 7a. Kontakt z Administratorem jest możliwy w 

godzinach pracy Fundacji osobiście w siedzibie Fundacji 62-800 Kalisz,  

ul Bażancia 7a, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

fundacja@nowanadzieja.com.pl lub pod numerem telefonu 62 741-45-58 lub 

 693 887 884 

2) Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację „Nowa Nadzieja” wyłącznie 

w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów statutowych Fundacji „Nowa 

Nadzieja” 

3) Celami statutowym Fundacji „Nowa Nadzieja” jest: 

1. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom, 

2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ich rozwoju,  

3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, 

charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń 

rozwoju,  

4. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz 

finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami 

psychicznymi, w szczególności dla dzieci,  

5. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej, 

6. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

4) Fundacja „Nowa Nadzieja” gromadzi jedynie dane osobowe podane dobrowolnie.  

5) Każdy, którego dane osobowe gromadzi Fundacja „Nowa Nadzieja”, ma prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wglądu, do ich 

poprawiania i również do ich usunięcia. 

6) Fundacja „Nowa Nadzieja” informuje, że nikt nie ma obowiązku podania swoich 

danych osobowych. Odmowa podania danych osobowych może jednak skutkować 

niemożliwością udzielenia odmawiającemu pomocy w ramach celów statutowych 

Fundacji „Nowa Nadzieja” 

7) Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Fundacja „Nowa Nadzieja” dokłada również wszelkich starań, aby 

gromadzonym danym osobowym zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych 

osobowych oraz wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych 

osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Fundację Na 

Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą, 62-800 Kalisz, 

ul. Bażancia 7a, w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania celów statutowych 

Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”. Zostałem(-am) 

poinformowany(-a) o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania  

i uzupełniania. 
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