
 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŁĄCKO: 
ŁĄCKO 51, 88-170 PAKOŚĆ NIP 556-276-52-59 

Miejscowość i data  

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Imię i nazwisko osoby na którą jest wniosek o 

pomoc 
 

Adres zamieszkania  

WNIOSEK O SFINANSOWANIE KOSZTÓW (POŚREDNIEGO LUB BEZPOŚREDNIEGO 

PRZELEWU OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE NA KONTO WYSTAWCY FAKTURY/RACHUNKU) 

Proszę o sfinansowanie kosztów niżej podanych świadczeń. Wraz z niniejszym wnioskiem przesyłam na 

adres Stowarzyszenia listem poleconym lub złożonym osobiście:  

odpowiednie zalecenia (*)  

oryginały nieopłaconych lub opłaconych faktur/rachunków* wymienionych w zestawieniu poniżej, 

wystawionych na Stowarzyszenie ze wskazaniem imiennym podopiecznego:  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko  <imię i nazwisko podopiecznego> Łącko 51, 88-170 

Pakość; NIP 556-276-52-59 

. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(*) zalecenia dotyczące np. diety, zakupu lekarstw, suplementów, sprzętu rehabilitacyjnego etc. 

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW 

L.p. Data 

Rodzaj świadczenia (*) 
(*) n. zajęcia terapełtyczne, wizyta u lekarza,  

zakup leków, dojazdy do lekarzy, prywatne 
badania , zdrowa żywność,  inne - wymienić 

Numer faktury Kwota Brutto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

   RAZEM  
Data i własnoręczny podpis 
wnioskodawcy pod rygorem 
nieważności 

 

 WYPEŁNIA ZARZĄD STOWARZYSZENIA   

Data wpływu wniosku ………………………………………………..………..….  

Wysokość dokonanych wpłat w dniu ………………………………………….……. wynosi ……………………………………. zł 

 Data i podpis ……………………………….…………….                          

Sprawdzono merytorycznie i formalnie. 

 Decyzją Zarządu Stowarzyszenia przelano kwotę ……………………………………..dnia …………………………………..  

 

(podpis Prezesa i Skarbnika  Zarządu) …………………………………………………………………………..……………………….. 

(akceptacja Komisji Rewizyjnej) …………………………….……………………………………………………..……………………….. 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu  oznaczonych jako, pola obowiązkowe, przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko w celu uzyskania pomocy społecznej. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałam/em poinformowany o  prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

 TAK  NIE 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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  wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu  oznaczonych jako, pola nieobowiązkowe, 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko w celach kontaktowych. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałam/em poinformowany o  prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

 TAK  NIE 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu jest Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi Łącko, 88-170 Pakość, Łącko 51  (dalej „Administrator”). Z Administratorem można 

skontaktować się  pisząc na wskazany wyżej adres.  

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na 

Stowarzyszeniu, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach 

statutowych, w celu aktualizacji Pani/Pana danych, w celach statystycznych.  

3. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako „pole obowiązkowe” jest konieczne, brak ich podania 

może skutkować odmową przyjęcia wniosku. Podanie danych osobowych oznaczonych jako „pole nieobowiązkowe” 

jest dobrowolne, ich niepodanie i niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych nie spowoduje żadnych negatywnych 

konsekwencji.  

4. Pani/Pana dane osobowe, które są wymagane do podania w formularzu będą przechowywane przez okres , aktywnego 

lub nieaktywnego otrzymywania pomocy społecznej. 

W przypadku danych osobowych, przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana 

zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia żądania usunięcia danych.  

5. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom/ kategoriom odbiorców: dostawcom usług 

informatycznych, urzędom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do odbiorców spoza Unii Europejskiej (państwa trzeciego) 

ani do organizacji międzynarodowych.  

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c) prawo do usunięcia danych;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie  Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.  

           

       (data i podpis) 


