_________________
(data i miejscowość)
WNIOSEK
O POMOC ZE ŚRODKÓW
FUNDACJI Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
(dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi)
I. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ______________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________
Telefon kontaktowy: ___________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Nr konta: ____________________________________________________________________
Czy osoba zwracała się o pomoc do Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia (ile razy, kiedy i
na co)
____________________________________________________________________________
Czy osoba dostała już pomoc ze środków Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia (ile razy,
kiedy w jakiej postaci i na co)
____________________________________________________________________________
Czy osoba rozliczyła się z przyznanych środków
___________________________________________________________________________
II. Kwota pomocy, o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia (jeżeli
Wnioskodawca występuje o pomoc rzeczową prosimy o wskazanie przedmiotu pomocy oraz o
ile jest to możliwe, jej wartości):

Kwota: ___________________ (słownie: _________________________________________
__________________________________________________________________________ )

Przeznaczenie: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Uzasadnienie: (prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana pomoc)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ramowy budżet programu, na który przeznaczona będzie dotacja:
Koszt całkowity___________________________ PLN

100%

Uzyskane darowizny/dotacje ________________ PLN ___________ %
Udział własny _____________________________PLN ____________ %
Kwota brakująca ___________________________PLN ____________ %
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym wniosku (w tym danych wrażliwych określonych w art. 27 ust. 1 tej Ustawy) w celu uzyskania
pomocy ze środków Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

_______________________
(data i podpis Wnioskodawcy)
Niniejszy wniosek należy przesłać na adres Biura Fundacji:
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 81 95 107, 33 81 95 108
Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku oraz dołączenie informacji potwierdzających i
uwiarygodniających wnioskodawcę (np. informacje o dochodach/stanie materialnym
rodziny, zaświadczenia lekarskie, itp.).
Wnioski nieuzupełnione i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
(ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko - Biała, NIP: 547-213-86-36, REGON: 242724242).
Dane osobowe, które przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś.
Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia na podstawie
art. 6 ust.1 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dostęp do danych osobowych mają jedynie
Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

upoważnieni

pracownicy/współpracownicy

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Fundacji Grupa Kęty Dzieciom
Podbeskidzia dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich
sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupa.kety.com
tel. 694 429 337.
Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak
wymagają tego odpowiednie przepisy prawa (przede wszystkim podatkowe i rachunkowe) oraz tak
długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są wykorzystywane
w procesach automatycznego profilowania.

