
 

Заява 

Я, що підписався (-лась) нижче (ім’я та 

прізвище)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

підтверджую, що: 

1. Мене повідомили, що медичні послуги, які я отримую, здійснюються в рамках проекту 

«Безпечна пристань», що фінансується благодійним фондом Tzu Chi Charity Fundation у 

співпраці з польським фондом «Polki Mogą Wszystko». Метою проекту є надання 

безкоштовної медичної допомоги у сфері діагностики здоров’я, моніторингу 

епідеміологічних загроз, запобігання розвитку захворювань, а також невідкладна 

медична допомога. Цільова група проекту ꟷ біженці з України.  

2. Я приїхав (-ла) до Польщі після 24 лютого 2022 року. 

3. Мені повідомили, що медичний центр «АМЕДС» зобов’язаний надати звіт у рамках 

реалізації Проекту у вигляді інформації, що може містити деякі персональні дані 

(наприклад, ім’я та прізвище, номер PESEL). Звіти подаються до Фонду «Polki Mogą 

Wszystko», який має право контролювати реалізацію Проекту.  

4. Мене повідомили, що надання персональних даних є добровільним, але у разі відмови 

я не зможу брати участь у проекті.  

5. Особи, чиї дані обробляються, мають право вимагати доступу до даних, виправлення, 

видалення чи обмеження обробки, заперечувати проти обробки та вимагати передачі 

даних іншому адміністратору. Особи також мають право в будь-який час відкликати свою 

згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність 

обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. * 

 

……………………………….…………………………………………..  

(дата і підпис) 
* wersja polskojęzyczna 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)…………………………………………………………oświadczam, że : 

1. Zostałem poinformowany, że udzielane mi świadczenia medyczne są realizowane w ramach projektu „Bezpieczna Przystań” finansowanego przez 

Buddhist Tzu Chi Charity Fundation we współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko. Celem Projektu jest świadczenie bezpłatnej opieki zdrowotnej 

w zakresie diagnozy stanu zdrowia, monitorowania zagrożeń epidemiologicznych, zapobieganie rozwojowi chorób oraz doraźna pomoc i swobodny 

dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy z Ukrainy. 

2. Przybyłem do Polski po 24.02.2022r. 

3. Zostałem poinformowany, że Centrum Medyczne AMEDS jest zobowiązane w ramach realizacji Projektu przedkładać sprawozdanie w celu 

potwierdzenie realizacji zadań Projektu w formie raportów, które mogą zawierać niektóre  dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL). Sprawozdania 

te przedkładane są Fundacji Polki Mogą Wszystko, która ma prawo dokonywać kontroli realizacji Projektu.  

4. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Projekcie. 

5. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania przeniesienia danych do innego administratora. Osoby mają także prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis 


