
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie badania, 
zgody na wykorzystanie wizerunku i zapoznania się z informacją o przetwarzaniu 
danych osobowych w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” (dalej: Program)

Niniejsze badanie jest przeprowadzane dzięki Fundacji Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, która jest 
niezarobkową organizacją pożytku publicznego, realizującą program Ronald McDonald Care Mobile oraz Part-
nerom Programu. Mobilny punkt medyczny Ronald McDonald Care Mobile może być wykorzystywany dzięki 
darowiźnie Ronald McDonald House Charities, Inc. z/s w Chicago, IL („RMHC”), dobroczynnej organizacji non-
profit.

Działając, jako ustawowy opiekun dziecka -------------------------------------------------------------------------

urodzonego ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a z celem, istotą i zakresem badania ultrasonograficznego i wyrażam 
zgodę na wykonanie tego badania u mojego dziecka przez personel medyczny Centrum Medyczne Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Jestem świadom udziału Wolontariuszy na pokładzie ambulansu 
w czasie badań.

Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja Ronalda McDonalda oraz RMHC nie ponoszą żadnej odpowiedzialno-
ści za działalność niniejszego punktu medycznego Ronald McDonald Care Mobile, ani za czynności medyczne 
w nim wykonywane.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a:

– o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Fundację Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie 
oraz Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. oraz Partnerów Programu uję-
tych w „Nocie informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu 
„NIE nowotworom u dzieci”
– o tym, że zakres przetwarzanych danych określony jest w wypełnionym formularzu, a także w przepisach 
odrębnych, dotyczących przetwarzania danych ujętych w dokumentacji medycznej,
– o tym, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji Programu, którego celem jest między innymi 
zapewnienie nieodpłatnych usług z zakresu opieki zdrowotnej dzieciom z obszarów geograficznych, gdzie 
potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej są w porównaniu z normami zaspokajane w sposób niedostateczny.

Ponadto, niniejszym

na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego 
dziecka przez Fundację Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie oraz Partnerów Programu. 

Materiały zawierające mój i mojego dziecka wizerunek mogą występować w dowolnej formie, stylistyce, ko-
lorystyce lub środku przekazu (w tym w szczególności w formie zdjęć, taśm wideo, filmów, zapisów dźwię-
kowych, tekstowych, oprogramowania komputerowego, rysunków, wydruków, audycji internetowych oraz 
elektronicznych środków masowego przekazu).

Korzystanie z mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka będzie ograniczone do użycia go wyłącznie w 
celach charytatywnych, w szczególności realizacji celów statutowych Fundacji, popularyzacji misji Fundacji 
lub uzyskiwania wsparcia dla działań przez nią prowadzonych oraz popularyzacji działalności charytatywnej 
Partnerów Fundacji. Zgoda obejmuje uprawnienie do udostępniania mojego wizerunku – w wyżej określonym 
celu - podmiotom powiązanym i zależnym od Fundacji, a także Partnerom Programu.
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Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

• art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w przypadkach, w których dane przewarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa,
• art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora w postaci: wykonywania przez Fundację swoich celów 

statutowych, w szczególności popularyzacji działalności Fundacji lub uzyskiwania wsparcia dla działań przez nią pro-
wadzonych, komunikacji, dochodzenia lub obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami, ochrona mienia 
Fundacji,

• w zakresie danych dotyczących zdrowia osób uczestniczących w badaniach USG w ramach programu „NIE nowotwo-
rom u dzieci”- art. 9 ust. 2 lit a) RODO tj. wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych oraz art. 9 ust. 2 lit 
d) RODO tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich 
zabezpieczeń przez fundację; art. 9 ust. 2 lit i) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z inte-
resem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

3. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres zależny od tego w jakim celu dane zostały przekazane. W przy-
padku przetwarzania danych w celu realizacji celów statutowych Fundacji, przez okres w jakim cele te będą realizowane lub 
do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy  dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub cofnięcia zgody. W przypadku zaś 
wykonywania umów - przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

W przypadku dokumentacji medycznej – dane osobowe będą przechowywane zasadniczo przez okres 20 lat, zaś w przy-
padku dzieci do ukończenia 2 roku życia przez okres 22 lat (art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta).

4. Odbiorcy  danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane: dostawcom i współpracownikom, którym zlecane są usługi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT, podmiotom powiązanym i zależnym od Fundacji, którym 
przysługuje prawo do korzystania ze znaków towarowych organizacji charytatywnych Ronald McDonald House Charities, 
Ronald McDonald House, Ronald McDonald Family Room lub Ronald McDonald Care Mobile oraz partnerom korporacyj-
nym Fundacji, a także partnerom, agencjom reklamowym i promocyjnym.

Dane osobowe osób uczestniczących w programie „NIE nowotworom u dzieci”, w tym ich wizerunek, może być udostępnio-
ny na stronach internetowych administratorów, w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, na platformie Linke-
dIn i YouTube oraz innych kanałach informacyjnych w celach określonych powyżej.

Dane osobowe udostępniane na portalach Facebook i Instagram, platformach LinkedIn i Youtube a także innych platfor-
mach społecznościowych przetwarzane są na niezależnych od Fundacji zasadach określonych przez właściciela tych por-
tali. Ustawienia prywatności obu portali dostępne są tutaj: 
- https://www.facebook.com/about/privacy
- https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
- https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
- https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej. 

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy  dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

7. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Szczegółowe informacje dot. wykorzystania wizerunku znajdują się w „Klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu „Nie nowotworom u dzieci”.

Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane podlegają rozstrzygnię-
ciu przez właściwe polskie sądy powszechne.

Ponadto,

 

na otrzymywanie ze strony Fundacji Ronalda McDonalda informacji przesyłanych drogą elektroniczną, pocztą 
tradycyjną, a także połączeń telefonicznych w celach promocji działalności statutowej Fundacji, prowadzenia 
zbiórek publicznych na cele działalności charytatywnej Fundacji oraz w innych celach uzasadnionych dzia-
łalnością statutową Fundacji.

1. ---------------------------------------------------
Imię i nazwisko /data urodzenia dziecka

2. ---------------------------------------------------
Imię i nazwisko /data urodzenia dziecka

3 ---------------------------------------------------
Imię i nazwisko /data urodzenia dziecka

4. ---------------------------------------------------
Imię i nazwisko /data urodzenia dziecka

Dzieci:

-----------------------------------------------------
Imię i nazwisko (pismem drukowanym) 

-----------------------------------------------------
Podpis

-----------------------------------------------------
Data złożenia podpisu

-----------------------------------------------------
Miejscowość złożenia podpisu, kraj, kod pocztowy

-----------------------------------------------------
Telefon

-----------------------------------------------------
Adres mailowy

-----------------------------------------------------
Adres zamieszkania

-----------------------------------------------------
Miejscowość, kraj, kod pocztowy

Rodzic, opiekun, dorosły:
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KLAUZULA INFORMACYJNA, DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU 
„NIE NOWOTWOROM U DZIECI”

1. Administratorzy danych osobowych 

Administratorami Państwa danych osobowych są:

1) Fundacja Ronalda McDonalda, niezarobkowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie, 02 – 091 War-
szawa, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000105450 (dalej jako „Fundacja”). 

Kontakt do IOD: Agnieszka Radtke iod@frm.org.pl  

2) Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa wpisany 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 
0000162232 NIP: 526-25-08-021  (dalej jako: Centrum Medyczne ),

Kontakt do IOD: Wojciech Brzostowski iod@cmwum.pl 

oraz Partnerzy Programu

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................…………………………., (dalej jako „Gmina”)

Kontakt do IOD: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................…………………………………………….….

4) Alab Laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040890,
kontakt: iod@alab.com.pl

5) Man Trucks & Bus Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolicy, ul. Aleja Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042934,
kontakt: data-protection-MTB-PL@man.eu 

6) „Fundacja powszechnego czytania” z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000756841
kontakt: maria.deskur@fpc.org.pl

(zwani dalej „Partnerami Programu”).

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Fundacja może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

• realizacji celów statutowych Fundacji;
• wykonywania czynności w ramach realizacji programu nieodpłatnego przeprowadzania badań USG „NIE nowotworom 

u dzieci”;
• komunikacji z Państwem w celu informowania o bieżących działaniach Fundacji drogą mailową, telefoniczną lub listow-

nie;
• wykorzystania Państwa wizerunku zgodnie z treścią udzielonej zgody w celu  realizacji celów statutowych Fundacji oraz 

popularyzacji działalności Fundacji lub uzyskiwania wsparcia dla działań przez nią prowadzonych,
• dochodzenia potencjalnych roszczeń, lub obrona przed takimi roszczeniami, ochrona mienia (Ambulansu i jego wypo-

sażenia).

Centrum Medyczne może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

• udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu nieodpłatnego przeprowadzania badań USG „NIE 
nowotworom u dzieci” oraz 

• prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej na zasadach określonych w odrębnych prze-
pisach, w szczególności przepisach ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta.

• Gmina może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
• prowadzenia zapisów do udziału w programie nieodpłatnego przeprowadzania badań USG „NIE nowotworom u dzieci”.

Partnerzy Programu mogą przetwarzać Państwa dane osobowe:

• wykorzystania Państwa wizerunku zgodnie z treścią udzielonej zgody w celu prowadzenia komunikacji marketingowej 
dotyczącej udziału Partnerów w programie „NIE nowotworom u dzieci” oraz realizacji własnych celów marketingowych.


