
POKWITOWANIE 
 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego 
 

 

Dane Wypożyczającego: 

Imię i nazwisko : …………………………….………………………………………………… 

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

PESEL : ……………………………… Numer telefonu : ………….…………………………. 

 

W dniu …………………………. roku,  niniejszym wypożyczam sprzęt rehabilitacyjny 

w postaci: …..…………………………………………………………………………………... 

o numerze porządkowym ………………………………………………………………………. 

stan techniczny : ………………………………………………………………………………. 

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

na okres ………………………………………………………………………………………… 

dostępny w ramach realizowanego przez Fundację Eco Textil od Was dla Was i Polski 

Czerwony Krzyż projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”  

oraz oświadczam, że  

1. zapoznałem się z Regulaminem Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego, 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem 

wypożyczenia sprzętu na potrzeby Partnera Fundacji (obowiązek informacyjny RODO 

na odwrocie), 

3. wyrażam/nie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach 

promocyjnych wykorzystywanych do promocji inicjatywy wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego w mediach lub w materiałach pochodzących od Fundacji Eco Textil 

od Was dla Was, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Wypożyczalni udostępnianych 

za pomocą Internetu oraz innych środków komunikacji. 
 
 niepotrzebne skreślić 

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

   (czytelny podpis wypożyczającego) 

 

Pokwitowanie zwrotu 

 

Data zwrotu sprzętu: …………………………………………………………………………… 

Stan techniczny : ………………………………………………………………………………. 

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

Uwagi: ………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

………………………………… 

      (czytelny podpis) 

 

 



Obowiązek informacyjny RODO 

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Fundacja Eco 

Textil od Was dla Was z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-

Kamienna, REGON: 260587570, NIP: 6631867964 

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się w następującej formie: 

przesyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@ecotextil.pl lub pisząc na adres 

Administratora danych osobowych. 

 

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. Dane są przetwarzane w celu realizacji procesu wypożyczenia sprzętu 

oraz promocji Fundacji i będą  przechowywane w zakresie realizacji wypożyczenia sprzętu 

przez 5 lat, a w przypadku materiałów promocyjnych zgoda nie będzie mogła zostać 

odwołana. 

                                      

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w 

zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również profilowane.   

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. Przysługujące prawa nie dotyczą materiałów promocyjnych. 

 

mailto:pwik@pwik.oswiecim.pl

