
SHARE THE 
CHRISTMAS JOY 

NOMINACJA RODZINY

Szanowni Państwo! 
  
PODZIEL SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ to program organizowany przez Centrum Together-Razem.  
My w Together-Razem chcemy dotrzeć do rodzin, osób osamotnionych, które choć są w trudnej sytuacji, próbują na 
miarę swoich możliwości radzić sobie samemu. Wiele rodzin jest nam znanych osobiście, gdyż w ciągu roku pracujemy i 
znamy ich sytuację. Do wszystkich innych  docieramy poprzez naszych wolontariuszy, osoby które może widza więcej 
wokół siebie i skoro Pani/Pan czyta ten formularz to znaczy że ta osoba chciałaby Panią/Pana zgłosić do naszego 
programu. 
  
W Together-Razem bardzo dbamy o anonimowość i bez podpisanego formularza nie zgłosimy się do Państwa.  
Zwracamy się z prośbą o przekazanie danych kontaktowych w celu kontaktu ze strony naszych pracowników bądź 
wolontariuszy, zapewniając jednocześnie zachowanie pełnej anonimowości w trakcie realizacji działań programu.   Uwaga: 
Ta zgoda będzie obowiązywać na przyszły rok 2021, wówczas będziemy mogli skontaktować się z Państwem. W każdej 
chwili możecie Państwo wycofać te zgodę pisząc do nas.

Wypełnia osoba dorosła nominowana do programu

Imię i nazwisko

Numer telefonu Email

Adres 
zamieszkania

KLAUZULA INFORMACYJNA GDPR 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Together-Razem z siedzibą w Cork. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@together-razem.org lub 
pisemnie na adres administratora.  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w ramach programu PODZIEL SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ oraz projektów realizowanych 
w ramach tego programu, dotyczącym pomocy osobom oraz rodzinom potrzebującym na  podstawie zasad GDPR w Irlandii. 
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w realizacji programu, m.in. pośredniczące w przekazaniu niniejszej zgody, dostawcy usług 
IT itp. 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch edycji programu (tj. w roku 2020 i 2021) 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 DATA PROTECTION COMMISIONER, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy GDPR.  
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu w ramach programu– bez podania danych osobowych nawiązanie 
kontaktu nie będzie możliwe.  
9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. Pełne zgłoszenie rodziny zawiera podpis jej przedstawiciela i 
poniższą rekomendację, którą wypełnia osoba lub instytucja zgłaszająca rodzinę.

Składając podpis oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i potwierdzam odbiór jej egzemplarza 
oraz wyrażam zgodę na przekazanie danych do realizacji programu PODZIEL SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ.

Data i podpis 

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA RODZINĘ: Kto zgłasza organizacja osoba prywata

Rodzina powody: Dziecko chore Samotny rodzic Starość i osamotnienie

Choroba Rodzina wielodzietna Zdarzenie losowe

Nazwisko 
zgłaszającego i 
nr telefonu
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