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Numer wniosku         Data złożenia wniosku 

 

Kategoria na którą składany jest wniosek: 

 10 000 zł 

 5 000 zł 

 2 500 zł 

Nazwa zadania 

 

Miejsce realizacji zadania 

 

Termin realizacji zadania 

 

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej/grupy samopomocowej 

 

Forma prawna grantobiorcy 

 

Data rejestracji organizacji  Numer KRS         NIP   REGON 

    

Adres 

 

                   Telefon      Adres e-mail 

  

Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

 

Imię i nazwisko osoby koordynującej zadanie wraz z danymi kontaktowymi 
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Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/grupy 

nieformalnej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 

 

Opis zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizacji zadania (nazwy działao wraz z datami ich realizacji) 
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Opis odbiorców realizowanego zadania wraz z ich planowaną liczbą 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa wydatku razem z 
ilością 

Koszt całkowity *zł+ 
W tym ze środków 

wnioskowanej dotacji 
*zł+ 

W tym ze środków 
własnych *zł+ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
OŚWIADCZENIE: 
1. Członkowie naszej grupy nieformalnej nie pełnią funkcji w organach statutowych żadnej organizacji 
pozarządowej (właściwe zaznaczyd): 
TAK  NIE  NIE DOTYCZY 
2. Oświadczam/oświadczamy, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków; składek na ubezpieczenie 
społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
3. Informuję/informujemy, że, zgodnie z KRS-em lub właściwą ewidencją, wszystkie podane we wniosku i 
załącznikach informacje zgodne są z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
4. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu. 
5. Potwierdzam prawdziwośd wyżej wskazanych danych zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych oraz z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które 
zachowują moc mimo wejście w życie przepisów ww. ustawy z dnia 10 maja 2018r. 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert „Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa” i w zakresie w jakim przetwarzanie jest 
niezbędne do podjęcia działao podjętych na mój wniosek i żądanie przed zawarciem umowy, wykonania 
umowy, której będę stroną oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Operatora jako administratora danych osobowych, celem oceny zgłoszonych wniosków, prowadzenia 
statystyk i obsługi kierowanych zgłoszeo z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz e-mail. 
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7. Wyrażam zgodę na publikacje moich danych osobowych w Internecie przez Operatora celem 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz dokonania rankingu zgłoszonych wniosków. 

7.1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Działaj.info z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim, przy ul. 

Wojska Polskiego 40/2, NIP: 7632139003, REGON: 369762356. 

7.2. Odbiorcą danych jest Stowarzyszenie Działaj.info z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim, przy ul. Wojska 

Polskiego 40/2, NIP: 7632139003, REGON: 369762356 oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12. 

7.3. Czas przechowywania danych: dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wymagany 

zgodnie z umową o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 i do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów obowiązującego prawa. 

7.4. Uprawnienia Oferenta w zakresie przetwarzania danych osobowych: 

7.4.1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 

7.4.2. prawo do przenoszenia danych. 

7.4.3. prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7.4.4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.4.5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.5. Sposób przetwarzania danych osobowych: 

7.5.1. dane osobową mogą byd przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności do 

obsługi konkursu. 

7.5.2. dokumenty, pliki zawierające dane osobowe Oferenta będą przesyłane wyłącznie na adres 

poczty elektronicznej podany przez Oferenta przy wypełnianiu formularza Operatora 

(administratora danych). 

7.5.3. dane osobową mogą byd przetwarzane w formie papierowej. 

 

…………………………………… 

 Podpis wnioskodawcy 

 


