
 Formularz dla Organizatora akcji krwiodawstwa 
 

DANE AKCJI KRWIODAWSTWA                                        STACJONARNA                         AMBULANS 

 

Data akcji: 

 

Godziny rejestracji Dawców: 

od:         :           do:        : 

Nazwa miejsca: 

 

Nazwa ulicy: 

 

Kod pocztowy: Gmina/Powiat: 

 

Imię i nazwisko Organizatora: 
 

e-mail: 
 
 

Telefon: 
 
 

Telefon drugiego Organizatora (nie wymagane) 
 
 

 
Przewidywana liczba Dawców: 
 

Możliwość oddawania krwi 
przez osoby spoza Instytucji:         TAK                 NIE         

 

ORGANIZATOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

Wypełnij (w przypadku akcji w pomieszczeniu) 
 
Obowiązki Organizatora: 
 
1. Uzyskanie zgody od zarządcy budynku na   

zorganizowanie akcji krwiodawstwa. 
2. Zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodu 

transportowego z RCKiK w Łodzi. 
3. Zapewnienie dostępności pomieszczenia  

w dniu akcji. 
4. Zapewnienie dostępu do źródła prądu. 
 
Dostępność toalet:                          TAK              NIE 
 
Stoły i krzesła:                                  TAK             NIE 
 
Oświetlenie dzienne (okna):            TAK             NIE 
 
Dostęp do Wi-Fi:                             TAK              NIE 
 
Zmywalne podłogi                           TAK              NIE  
 
 

    Wypełnij (w przypadku akcji ambulansowej) 
 
    Obowiązki Organizatora: 
 
1. Uzyskanie zgody od zarządcy terenu na 

postawienie ambulansu. 
2. Zabezpieczenie miejsca postoju ambulansu 

zgodnego z zasadami ruchu drogowego. 
3. Zapewnienie swobodnego wjazdu/wyjazdu 

ambulansu na/z miejsca akcji. 
 
Dostęp do źródła prądu:            TAK                  NIE 
 
Dostępność toalet:                     TAK                  NIE 
 
Pomieszczenia do wypełniania kwestionariuszy 

(niewymagane)                            TAK                  NIE 

        

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem akcji krwiodawstwa i akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki. W przypadku niedopełnienia warunków 

Regulaminu zobowiązuję się do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji.  

Oświadczam, że dysponuję wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych podanych w formularzu organizatora akcji, 

wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE przez 

drugą Stronę Umowy, zawartymi w Regulaminie akcji krwiodawstwa. 

Powodzenie akcji krwiodawstwa zależy w dużym stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego zaangażowania Organizatora. RCKiK zastrzega sobie możliwość: 

1. Rezygnacji z realizacji poboru krwi w przypadku nie przesłania formularza oraz w sytuacji braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem 
2. Odstąpienia od realizacji akcji z przyczyn niezależnych od RCKiK, o czym niezwłocznie powiadomi Organizatora 

W przypadku konieczności dokonania zmian w realizacji ekipy wymagany jest kontakt Organizatora akcji krwiodawstwa z Działem SPiS w  RCKiK w Łodzi  

oraz ponowne przesłanie Formularza. 

Ewentualne uwagi Organizatora:   
 

 
 
Data i akceptacja pracownika SPiS: 

                                                                                          
 

Data i podpis Organizatora: 
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