
Składki: za 

Grupa Krwi:  

Czynnik RH:  

 

KARTA HONOROWEGO DAWCY KRWI 

Imię i nazwisko:  

Imiona rodziców/nazwisko panieńskie matki:  

Data i miejsce urodzenia:  

Pesel:  Seria i nr Dow. Osob.:  

Wydany przez:  Dnia:  

Adres zamieszkania:  

Tel.:  

E-mail:  

Nazwa i adres zakładu pracy:  

Tel.:  

Data wstąpienia do Klubu Honorowych Dawców Krwi Koła PCK:  

Data pierwszego oddania krwi:  Ilość dotychczas oddanej krwi:  

Adnotacje o nadaniu odznak Honorowego Dawcy Krwi:  

 

 

 

 

Inne formy wyróżnienia:  

 

 

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji 

członka Klubu HDK KREWKI Ursynów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)” 

 …………………………………………… 

 (data i podpis) 

„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku do realizacji zadań statutowych Klubu HDK KREWKI 

URSYNÓW”. 

 …………………………………………… 

 (data i podpis) 



Adnotacje o ilości oddanej krwi – sporządzone na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi 

Data Ilość ml Data Ilość ml Data Ilość ml 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Administratorem Twoich danych jest Klub Honorowych Dawców Krwi KREWKI URSYNÓW z siedzibą w Warszawie, al. KEN 61, działający w ramach struktur 

Polskiego Czerwonego Krzyża. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci 

adresu e-mail: rodo@krewkiursynow.org.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres 

administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem siedziby w czasie zebrań. 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

– prowadzenie kartoteki dawcy w celach statutowych, 

– kontakt w celach marketingowo-informacyjnych, 

– kontakt w razie pojawienia się apeli o konkretną grupę krwi, 

Podane dane mogą zostać przekazane do organizacji nadrzędnej (Polski Czerwony Krzyż) w ramach prowadzonej działalności. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); 

posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami w naszej siedzibie lub wysyłając 

wiadomość e-mail na adres: rodo@krewkiursynow.org.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, 

przyjętych przez Klub HDK „KREWKI URSYNÓW”. 

 

Warszawa, ………………………… …………………………………………………………… 

                             (data)                    (czytelny podpis) 


