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*FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE 
DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 

 

..……...…..……………                                                                                                              
Data wysłania wniosku (dzień/miesiąc/rok) 

                                                                            

Projekt ,,Rekonstrukcja kobiecości po rekonstrukcji piersi u chorych na raka’’- poprawa jakości 
życia i odzyskiwanie kobiecości w procesie rekonwalescencji i życia u chorych na raka piersi. 

 
 

                                                 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wniosek o dofinansowanie do siatek TIGR MATRIX NSTM 15x20E niezbędnych przy rekonstrukcji piersi. 
 

Imię i nazwisko (osoby, której prośba dotyczy):  

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

Adres zamieszkania: ………………………………………………………….………………………………………...… 

Adres do korespondencji: ………………….……………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………..………………………………………………………………………………... 

Krótki opis sytuacji zdrowotnej oraz materialno-bytowej w celu uargumentowania wniosku. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję w składzie: 

1. Chirurg piersi – Prof. Agnieszka Kołacińska- Voytkuv. 

2. Dyrektor Projektów Społecznych Kulczyk Foundation – Beata Kopyt. 

3. Prezes Zarządu Fundacji La vie La vie – Anna Podeszwa 

Wszystkie wnioski kierowane do Fundacji La vie La vie są̨ rozpatrywane nie tylko pod względem indywidualnej sytuacji 
zdrowotnej, lecz także indywidualnej sytuacji rodzinnej i finansowej. Dopiero na podstawie wszystkich danych Komisja 
wniosek przyjmuje lub zmuszona jest odmówić́ przyznania sfinansowania zakupu siatek rekonstrukcyjnych. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia wniosku:  

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną: 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja La vie La vie z siedzibą przy ul. Krzyckiej 
92b/24, 53-020 Wrocław, KRS: 0000784006, zwana dalej „Administratorem.”  

2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: fundacjalavielavie@gmail.com lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt. 1. 

3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane będą przetwarzane dla potrzeb projektu „Rekonstrukcja kobiecości 
po rekonstrukcji piersi u chorych na raka” (dalej zwanym „Projektem”) na podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane będą przetwarzane przez Fundację La vie La vie w celu dofinasowania do zakupu siatki rekonstrukcyjnej 
TIGR MATRIX (dalej zwanej „siatką rekonstrukcyjną”) na podstawie wyrażonej zgody. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z 
niej pytania. W przypadku formularzy, w których Użytkownicy przekazują informacje o stanie zdrowia, 
konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO. Odmowa podania danych osobowych bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych 
kategorii danych będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi przesłanej wiadomości i tym samym jej 
usunięciem. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 
co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu Fundacji La vie La vie. 

7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych, które przetwarzane są 
na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez adres e-mail: 
fundacjalavielavie@gmail.com (w tytule: Dot. danych osobowych) lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

8. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych oraz ich 
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku 
stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych 
osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych 
na podstawie przepisów prawa oraz w związku ze świadczonym wsparciem, w tym Fundacji Kulczyk oraz 
Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 
adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, zwanego dalej „Szpitalem” a także z uwzględnieniem należytej i 
niezbędnej ochrony danych szczególnej kategorii - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi 
księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne, niemniej w 
zakresie ograniczonym do niezbędnego minimum i niezbędnym do przygotowania i realizacji projektu. 

10. Dane osobowe przechowywane będą: 
10.1 Zgromadzone w celu realizacji projektu, będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny 

do rozstrzygnięcia wniosku i w zależności od wyniku dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji projektu, a po zakończeniu projektu przez okres 12 miesięcy. 

10.2 W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku przez okres 2 miesięcy. 
10.3 Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru konta bankowego dotyczącego dokonanej wpłaty 

będą przechowywane przez okres 5 lat dla celów rachunkowych i podatkowych. 
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10.4 Dane osobowe pozostałych wnioskujących będą przetwarzane przez okres 2 lat dla celów 
archiwizacyjnych oraz zarządzania relacjami. 

10.5 Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Fundację La vie La vie z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzycka 

92b/24, 53-020 Wrocław; KRS: 0000784006, NIP:  przekazanych w niniejszym formularzu, w tym danych o moim 

stanie zdrowia i sytuacji materialno-bytowej w celu dofinansowania do siatki rekonstrukcyjnej oraz  w zakresie, 

jaki jest niezbędny do wykonania przez Fundację La vie La vie projektu „Rekonstrukcja kobiecości po 

rekonstrukcji piersi u chorych na raka” oraz dla celów uzyskania pomocy z Fundacji La vie La vie. 

*Oświadczam, iż zapoznałam się i akceptuję REGULAMIN PROJEKTU. 

 

………………………………………….                                                …………………………………………………... 
Miejscowość i data                            Podpis czytelny 

 
 


