
UMOWA nr 
DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROGRAMU 
„ADOPTUJ PIGMEJSKIE DZIECKO” 

A. Dane rodzica/ów adopcyjnych
Imię i nazwisko rodzica/ów adopcyjnych lub nazwa instytucji podejmującej adopcję:

Adres zamieszkania: 

Nr telefonu:    e-mail:

B. Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka:  Rok urodzenia: 

Nr adopcyjny dziecka (wypełnia Fundacja): 

Adres misji: 
CENTRE D’EDUCATION DE BASE  

CEB BP 111  LOMIE 

EST CAMEROUN 

Ja, niżej podpisany zobowiązuję się do uiszczania wskazanej niżej opłaty na poczet pokrycia kosztów związanych 
z edukacją dziecka. Opłata pokrywać będzie w szczególności: koszty związane z zakupem podręczników, 
wyposażeniem dziecka w przybory szkolne, zapewnieniem mu dojazdu do szkoły i innymi kosztami związanymi 
z celem edukacyjnym.  

Opłata stanowić będzie równowartość 200€ (wg kursu NBP z dnia przelewu). 

Opłata uiszczana będzie raz w roku, na podstawie kursu sprzedaży z dnia wpłaty. 
Po upływie wskazanego okresu możliwe jest przedłużenie zobowiązania na kolejny rok dla danego dziecka. 

Program „Adoptuj pigmejskie dziecko” łączy się także z budową przez Fundację DCU szkoły dla Pigmejów 
w Kamerunie. Jeśli chcesz, możesz nas wspomóc w tym zakresie dowolną kwotą darowizny na ten cel . 
Wpłata na rachunek Fundacji DCU tytułem „Darowizna na budowę szkoły dla pigmejów”. 

   50 zł      100 zł    200 zł     500 zł   inna:   zł 

 (słownie zł) 



W przypadku zamiaru rezygnacji z programu ,,Adoptuj pigmejskie dziecko" przed upływem zadeklarowanego 
okresu prosimy o poinformowanie o tym fakcie Fundacji DCU. 

Kwotę stanowiącą równowartość 200€, obliczoną na podstawie kursu NBP z dnia wpłaty, prosimy wpłacić na konto 

Fundacji DCU: 

Fundacja DCU, ul. Powstańców Śląskich 64, 53 -333 Wrocław  
Rachunek, Al ior Bank:  08 2490 0005 0000 4530  9778  8839   

Opis przelewu:  Nr Umowy adopcyjnej, Adoptuj pigmejskie dziecko, Imię i Nazwisko Rodzica Adopcyjnego, 
(przykład: Nr 130/2022, Adoptuj pigmejskie dziecko, Jan Kowalski) 

Fundacja zobowiązuje się do przekazania wpłaconej kwoty na rzecz dziecka objętego programem do Placówki 
Misyjnej w Kamerunie, która prowadzi bezpośredni nadzór nad procesem edukacji w/w dziecka. 

Dzięki Twojej hojności dziecko ukończy szkołę i będzie mogło wejść lepiej przygotowane w dorosłe życie. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

a) Administratorem przekazanych danych osobowych jest FUNDACJA DCU z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul.

Powstańców Śląskich 64,wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez krajowy rejestr sądowy pod

numerem KRS: 0000885138.

b) Przetwarzanie danych osobowych Darczyńcy odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy.

c) Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

d) Odbiorcą danych osobowych Darczyńcy będą podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora tj. osoby i

firmy którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie umowy i zgodnie z zaleceniami administratora m.in.

biuro księgowe, partnerzy i współpracownicy, w tym fundacje i stowarzyszenia współpracujące przy realizacji

projektów.

e) Dane osobowe Darczyńcy będą przechowywane przez okres: do dnia upływu przedawnienia roszczeń

cywilnoprawnych związanych z niniejsza umową oraz wymagany przepisami prawa z uwagi na wykonywanie przez

Fundację obowiązków o charakterze księgowo – podatkowym.

f) Darczyńca jest uprawniony do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

g) Podanie przez Darczyńcę danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania jest obowiązkowe.

h) Darczyńca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych

osobowych.

i) Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

j) Wycofanie przez Darczyńcę zgody na przetwarzanie danych, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018, poz. IOOO.) oraz RODO przez Fundację DCU w związku z realizacją programu adopcja na odległość. 

Miejscowość    Data 

Podpis rodzica/ów adopcyjnych      Podpis przedstawiciela Fundacji 
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