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Wrocław,………………………………… 2020r. 

 

Deklaracja darowizny w ramach akcji #NaPomocNiosącymPomoc 

 

Ja, niżej podpisana/-y/-i, działając w imieniu firmy: 

 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP i KRS: ………………………………………………………………………………………………………  

 

Deklaruję/-emy wpłatę darowizny w kwocie…………………………………..…………. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………….. złotych),  

 

na rzecz akcji #NaPomocNiosącymPomoc organizowanej przez Hello Poland Sp. z o.o. celem 

dostarczania posiłków pracownikom służb medycznych, pozostałych służb cywilnych, służb 

mundurowych oraz innym osobom walczącym aktywnie z pandemią wirusa SARS-CoV-2  

w Polsce. 

 

Potwierdzam/-y jednocześnie, że znany mi/nam jest zarówno cel, jak i sposób realizacji akcji. 

 

Wpłatę przekażę/-emy na rachunek bankowy organizatora o numerze:  

41 1050 1575 1000 0090 8086 5273, prowadzony przez ING Bank Śląski SA.  

 

Imię i nazwisko:    Imię i nazwisko: 

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

 

Stanowisko / funkcja:    Stanowisko / funkcja: 

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

 

Podpis:     Podpis: 

………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 
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Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem akcji, w tym informacją dot. przetwarzania danych osobowych, dostępnym 

na stronie www.napomocniosacympomoc.pl oraz u organizatora akcji. 

 

 

        Podpis: …………………………………………………………. 

 

 

W przypadku woli publikacji danych o firmie oraz jej przedstawicielach na stronie internetowej 

www.napomocniosacympomoc.pl oraz w innych kanałach social media w celu poinformowania o dokonanej na rzecz akcji 

wpłacie prosimy o udzielenie poniższych zgód:  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora akcji spółkę Hello Poland sp. z o o. z siedzibą 

we Wrocławiu w celu poinformowania o dokonanej na rzecz akcji wpłacie poprzez udostępnienie moich danych osobowych 

na stronie internetowej www.napomocniosacympomoc.pl oraz w innych kanałach social media.  

 

 

        Podpis: …………………………………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz filmów 

przez Organizatora akcji spółkę Hello Poland sp. z oo. z siedzibą we Wrocławiu,  w celu poinformowania o dokonanej na rzecz 

akcji wpłacie, na stronie internetowej www.napomocniosacympomoc.pl oraz w innych kanałach social media. Niniejsza zgoda 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

 

 
Podpis: …………………………………………………………. 
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