
Deklaracja pomocy 

dla Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych JEEVODAYA w Indii 

 

Nazwisko i Imię ................................................................ 

ulica i numer domu: 

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

miejscowość: .................................................................... kod 

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

telefon: ...................................................................... e-mail 

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

Deklaruję wpłacanie kwoty ................................................ miesięcznie (rocznie *) na rzecz 

Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych w Indii na cel: 

*Adopcja Serca – utrzymanie konkretnego dziecka 

*Fundusz ogólny – kompleksowe utrzymanie Ośrodka 

*Fundusz Student – dotacje na najbardziej kosztowne studia 

*Fundusz usamodzielnienia – wsparcie wychowanków w samodzielnej egzystencji 

*Fundusz zdrowia – finansowanie leczenia chorych (trąd i inne choroby)  

*właściwe podkreśl 

 

Miejscowość i data...........................................................   Podpis 

własnoręczny................................................. 

______________________________________________________ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, na zasadach określonych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018r., poz. 1000 z późn. zm.) w zbiorach prowadzonych przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego - SEKRETARIAT 

MISYJNY JEEVODAYA i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie 

wszelkich czynności składających się na proces realizacji pomocy Ośrodkowi Trędowatych w Indiach. 

Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz że zgoda może 

być cofnięta w każdym czasie. Brak podania ww. danych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie albo 

cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji pomocy, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonywania czynności określonych w statucie Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya. Dostęp do Państwa danych 

przysługuje wyłącznie upoważnionym pracownikom Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya. 

 

 

Miejscowość i data...........................................................   Podpis własnoręczny................................................. 

 

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 14 marca 2005r. podjął uchwałę, zgodnie z którą podatnicy przekazujący 

darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą mogą odliczyć od dochodów CAŁĄ KWOTĘ 

przekazanej darowizny – bez uwzględniania limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Do dokonania odliczenia niezbędne jest posiadanie: - pokwitowania otrzymania darowizny w chwili 

składania rozliczenia rocznego, - sprawozdania z wykonania darowizny w terminie 2 lat od dnia spełnienia 

darowizny. Podstawą prawną powyższej uchwały jest Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o Stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 89 z dnia 23 maja 1989r. z późn.zm.). 


