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Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej nr……………, przeprowadzonej 

na rzecz ………………………………… . 

 

1. Cel zbiórki publicznej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce przeprowadzonej zbiórki publicznej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Forma zbiórki publicznej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki (proszę załączyć publiczne oświadczenie o 

przeprowadzonej zbiórce bądź dokument księgowy potwierdzający jego zamieszczenie): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Dochód ze zbiórki (proszę podać łączną kwotę środków finansowych pozyskanych w ramach 

wszystkich form zbiórki oraz dołączyć do sprawozdania dowód wpłaty uzbieranych środków na 

konto: 88 8941 0006 0025 5019 2000 0020): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej: 

a) Zbiórka do puszek kwestarskich ………………………………………………………………. 

b) Zbiórka do skarbon stacjonarnych …………………………………………………………….. 

c) Wpłaty na konto bankowe: Fundacja ZŁOTOWIANKA, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów, 

SBL, : 88 8941 0006 0025 5019 2000 0020 tytułem: zbiórka publiczna na rzecz 

……………………….……………………nr:……………………………………………….… 

8. Dane osób przeprowadzających zbiórkę publiczną (koniecznie pełne dane teleadresowe): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej, które pokryte zostały z zebranych środków, w tym 

rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków1: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................................      ................................................. 

Miejscowość i data                       Podpisy osób upoważnionych 

                                                 
1 WAŻNE! Koszty zbiórki nie mogą przekroczyć 10% uzbieranej kwoty, dotyczą jedynie kosztów 

zamieszczenia w prasie informacji o wynikach zbiórki! 



str. 2 

 

 
1. Administratorem danych jest Fundacja ZŁOTOWIANKA 

ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów NIP: 767-165-65-24 REGON: 300875953 KRS: 0000308316 

2. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: 

kontakt@fundacjazlotowianka.pl, lub pisemnie na następujący adres:  

Fundacja Złotowianka 

Ul. Nieznanego Żołnierza 9/1  

77-400 Złotów 

3. Dane będą przetwarzane w celu:  

 Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celach wydania pozwolenia, wydania 

legitymacji, rozliczenia, rejestracji, sprawdzenia sprawozdania i weryfikacji  zbiórki publicznej 

oraz innych celach statutowych fundacji Złotowianka”. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż fundacja „ Złotowianka”. 

 Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z możliwości prowadzenia                             

i rozliczania zbiórek publicznych. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO. 

 


