WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
DLA PISARZY I TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU
„WSZELKI WYPADEK. FUNDACJA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
LUDZIOM PIÓRA.”
(Wnioskodawca jest zobowiązany podać we wniosku wszystkie dane wskazane poniżej. Wniosek można
wypełnić w pliku word albo na wydruku z pliku pdf. Wnioski wydrukowane i przesyłane w formie skanu, winny
zawierać własnoręczny podpis Wnioskodawcy).
I.

Dane osoby, której ma zostać przyznane wsparcie finansowe:

__________________________________________________________________________________________
/imię/imiona i nazwisko/
__________________________________________________________________________________________
/adres zamieszkania/
__________________________________________________________________________________________
/Pesel/
__________________________________________________________________________________________
/numer rachunku bankowego/
__________________________________________________________________________________________
/nr telefonu/
__________________________________________________________________________________________
/adres e-mail/
II.

Kwota wsparcia finansowego, o które wnosi Wnioskodawca ____________ zł (słownie:
________________________ (nie wyższa niż 5.000,00 złotych)

III.

Opis okoliczności wskazujących na to, że Wnioskodawca z powodu pandemii wirusa
SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) utracił
główne źródła dochodu i nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb życiowych.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
IV. Uzasadnienie wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
V. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat wraz z podaniem tytułu, objętości, miejsca i roku wydania
(wypełnia Wnioskodawca niezrzeszony w żadnych organizacjach działających na rzecz środowiska
literackiego):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1

Oświadczenia Wnioskodawcy
1. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego dla pisarzy i
tłumaczy i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane i informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe,
kompletne, dotyczą mojej osoby i jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
informacji niezgodnych z prawdą.
3. Oświadczam, że wysyłając niniejszy wniosek na adres biuro@szymborska.org.pl wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Fundację Wisławy Szymborskiej moich danych osobowych zawartych we wniosku
w celu rozpoznania wniosku i wypłaty wsparcia finansowego, w przypadku jego przyznania.
4. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią poniższej Klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i podstawach przetwarzania moich danych osobowych, a także o prawach, które mi
przysługują.
________________________________________
/data, imię i nazwisko, podpis Wnioskodawcy/
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust 2. 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), (dalej jako „RODO”), Fundacja Wisławy Szymborskiej
z siedzibą w Krakowie, niniejszym przekazuje informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wisławy Szymborskiej,
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krupniczej 26, 31-123 Kraków (dalej jako ,,Fundacja” lub ,,Administrator”).
Dane kontaktowe: tel. 505100 616, e-mail: biuro@szymborska.org.pl
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez podany w pkt. 1 powyżej adres e-mail lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora lub osoby, którym Administrator powierzy
Pani/Pana dane, wyłącznie na podstawie przepisów RODO oraz wyłącznie w celu dostosowanym do tej
podstawy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
a) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, udzielonej w momencie przesłania e-mailem na adres
biuro@szymborska.org.pl wypełnionego wniosku o przyznanie wsparcia finansowego udzielanego przez
Administratora na podstawie Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego dla pisarzy i tłumaczy z
dnia 11.05.2020 r., - w celu rozpoznania tego wniosku i wypłacenia wsparcia, w przypadku jego
przyznania - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) po pozytywnym rozpoznaniu Pani/Pana wniosku o przyznanie wsparcia finansowego dla pisarzy i
tłumaczy - w celach księgowych i podatkowych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej, zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy, a także w celu
wykonywania innych obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c) RODO;
c) w celu realizacji zadań statutowych Administratora, a także, zapewnienia komunikacji pomiędzy
Panią/Panem a Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co wraz z literą
c) powyżej, stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jednocześnie informujemy Panią/Pana, że w przypadku zaistnienia potrzeby przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w innych celach, niż wskazane powyżej, zostanie Pani/Pan o tym fakcie niezwłocznie
poinformowana/poinformowany, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiego przetwarzania.
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5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach i na podstawach wskazanych w pkt. 4
powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów
prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych
osobowych, np. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, prawne, doradcze,
archiwizacyjne, a także pracownicy i współpracownicy Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest do konieczne do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 4 powyżej, tj.
a) przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu jej odwołania, nie dłużej jednak niż przez
okres niezbędny do przechowywania danych nałożony przez odpowiednie przepisy prawa obowiązujące
Administratora;
b) przetwarzane w celach księgowych i podatkowych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej albo w celu wykonywania prawnego obowiązku nałożonego na Administratora
przez przepisy prawa – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z
przepisów prawa, a także przez okres niezbędny do przechowywania danych nałożony przez
odpowiednie przepisy prawa obowiązujące Administratora;
c) przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu istnienia tego
uzasadnionego interesu i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia
sprzeciwu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy
ani do organizacji międzynarodowych.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z
profilowaniem.
9. Przetwarzaniu będą podlegały Pani/Pana następujące dane osobowe: imię/imiona i nazwisko, adres
zamieszkania, nr rachunku bankowego, PESEL, adres e-mail, numer telefonu.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21
RODO;
g) prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z
naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO;
h) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie, zgodnie z art. 17
RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku o
przyznanie wsparcia finansowego i wypłaty kwoty wsparcia, w przypadku pozytywnego rozpoznania tego
wniosku.
_____________________________________
/data, imię i nazwisko, podpis Wnioskodawcy/
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