
Poniższy blankiet służy do przekazania daru na działalność statutową Polskiej Fundacji dla 
Afryki. Można to uczynić za pośrednictwem poczty lub banku. W tym celu należy:

• w polu „kwota” wpisać wysokość daru cyframi,
• w kolejnej linijce: w przypadku wpłaty na poczcie wpisać kwotę słownie,

a dla przelewu bankowego wpisać swój numer konta.
Prosimy o wyraźne pisanie drukowanymi literami.
Na odwrocie znajduje się klauzula informacyjna zawierająca zasady przetwarzania danych 
osobowych Darczyńców Polskiej Fundacji dla Afryki. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
Polska Fundacja dla Afryki organizuje zbiórki pieniędzy na konkretne projekty realizowane przez 
organizacje działające w Afryce. Zawsze zbieramy środki na jeden wybrany cel. Jeżeli zbierzemy wię
cej środków niż na niego potrzeba, nadwyżkę przekazujemy na następną ważną społecznie zbiórkę.
Kontakt – tel.: 12 3576200, email: fundacja@pomocafryce.org, www.pomocafryce.org



W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) informujemy, że Polska Fundacja dla Afryki 
z siedzibą w Krakowie (ul. Krowoderska 24/3, 31142 Kraków) przetwarza Państwa dane.
Fundacja wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować przez email: ido@pomocafryce.org, telefon: 12 3576200 lub pisemnie
na wskazany powyżej adres naszej siedziby.
Fundacja przetwarza Państwa dane w następujących celach:

• w celu wykonania zamówienia, które jest formą umowy z Państwem (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Państwem, w związku z realizowaniem 
celów statutowych Fundacji, m.in. poprzez informowanie Państwa o prowadzonych 
projektach i możliwościach wspierania Fundacji, co wynika z prawnie uzasadnionych
 interesów realizowanych przez Fundację (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• przechowywania danych, które podali Państwo podczas składania darowizny,
ze względu na potrzebę realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa
 z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić 
wykonanie zamówienia i wsparcie prowadzonych przez nas projektów.
Do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty wykonujące usługi dla Fundacji, takie jak
 firma księgowa i Poczta Polska.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 oraz prawo do przenoszenia danych. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do
 organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu 
podejmowania decyzji o dalszym prowadzeniu korespondencji z Państwem, na podstawie 
historii dokonywanych darowizn.
Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa wraz ze złożoną darowizną muszą być 
przechowywane przez nas dla celów sprawozdawczych i podatkowych przez okres 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin obowiązku podatkowego. 
Państwa dane przetwarzamy na potrzeby korespondencji, prowadzonej przez Fundację
do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami 
ustalimy, że takie przetwarzanie Państwa danych straciło rację bytu.




