WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Numer telefonu
kontaktowego

Liczba osób prowadzących wspólnie
gospodarstwo domowe z Powstańcem

Aktualny stopień
wojskowy

Powstaniec mieszkający samotnie lub
w domu opieki

□ tak

□ nie

Adres zamieszkania (Kraj / miejscowość z kodem pocztowym / ulica / nr lokalu)

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

Oświadczenie:
tak/nie*

Wszystkie informacje podane przeze mnie we Wniosku są kompletne i zgodne z
prawdą.

tak/nie*

Zapoznałem/łam się z Regulaminem Projektu „Bohaterowie naszej przyszłości”.

tak/nie*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym Wniosku przez
Fundację Cultura Memoriae z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nugat 7 lok. 21 w
celu prowadzenia i realizacji Projektu, rozliczenia darowizny i kontaktowania się ze mną
w kwestiach związanych z realizacją statutowych zadań Fundacji Cultura Memoriae.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdej chwili,
przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

tak/nie*

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych do Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych w celu weryfikacji statusu weterana uczestnika Powstania
Warszawskiego.

* niewłaściwe skreślić; wypełnienie wszystkich oświadczeń jest obowiązkowe

Przyjmuję do wiadomości, że
1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Wniosku jest Fundacja Cultura Memoriae z
siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Nugat 7 lok. 21, dalej „Operator”.
2. Operator zamierza powołać inspektora ochrony danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu:
1) przeprowadzenia i realizacji Projektu „Bohaterowie naszej przyszłości”, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dalej „UODO”, a od 25 maja
2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 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, dalej „RODO”;
2) rozliczenia darowizny, o ile zachodzi taka potrzeba, zgodnie z § 4 Regulaminu Projektu „Bohaterowie naszej
przyszłości”, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
oraz;
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje oraz
kontaktowania się w ramach statutowych działań Operatora, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od
25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba
że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu weryfikacji statusu weterana uczestnika Powstania
Warszawskiego
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji
Projektu „Bohaterowie naszej przyszłości”, jego rozliczenia oraz do udzielenia odpowiedzi na ewentualne
reklamacje i do kontaktu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Projekcie;
2) do żądania od Operatora (administratora danych) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
3) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Projekcie. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Projekcie.
9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres
zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, aktualny stopień wojskowy, numer telefonu do kontaktu.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
11. Operator (administrator danych) nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 3 powyżej.
12. Wnioski o Przyznanie Świadczenia nie zawierające zgody na przetwarzania danych osobowych i zgody na weryfikację
nie będą rozpoznawane i zostaną niezwłocznie zniszczone przez Operatora.

Data sporządzenia Wniosku

Czytelny Podpis Wnioskodawcy

Wypełnia Fundacja Cultura Memoriae
Data wpływu Wniosku

Podpis osoby przyjmującej Wniosek

