
_________________ 
(data i miejscowość)  

WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY  
(dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi) 

 
I. Dane Wnioskodawcy:  
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………...................... 
Stanowisko w MON………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………. 
Telefon kontaktowy, e-mail::………………………………………………………………..... 
Czy osoba zwracała się o darowiznę do Caritas Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego   ? (ile razy, kiedy i na jaki cel) 
…………………………………………………………………………………...................... 
II. Kwota darowizny, o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej 
przeznaczenia (jeżeli Wnioskodawca występuje o darowiznę rzeczową prosimy  
o wskazanie przedmiotu darowizny oraz, o ile jest to możliwe, jej wartości):  
Kwota: ……………………… (słownie: ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………....) 
Przeznaczenie: ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Uzasadnienie: (prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana darowizna)  
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w związku  
z ubieganiem się o przyznanie darowizny, w celu realizacji niniejszego wniosku. 
 
 
 
_______________________ 
(data i podpis Wnioskodawcy) 
 
Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z siedzibą  
w Warszawie,  ul. Długa 13/15, 00 – 238 Warszawa. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych 
osobowych w zakresie działania Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się 
Państwo skontaktować się z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu ordynariat_polowy@caritas.pl. 
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, wskazanych we 
wcześniej udzielonej zgodzie. Mają Państwo prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
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