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Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania 

 zapomóg finansowych dla twórców 

znajujących się w trudnej  sytuacji materialnej 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI FINANSOWEJ 

DLA TWÓRCÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ 

 

 

I. Dane osoby, której ma zostać przyznana zapomoga. 

1) Imię/imiona i nazwisko: ____________ 

2) Adres zamieszkania i adres do korespondencji (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania): 

 ____________________ 

3) Adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego: ________ 

4) Pesel: __________________________ 

5) Nazwa i numer dokumentu tożsamości: ______________________ 

6) Nazwa i adres Urzędu Skarbowego: _________________________ 

 

II. Dane Wnioskodawcy (jeżeli jest nim inny podmiot, niż wskazany w pkt. I). 

  

 

III. Opis trudnej sytuacji materialnej i wskazanie zdarzenia losowego, które ją spowodowało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Dołączane dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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V. Uzasadnienie ubiegania się o przyznanie zapomogi. 

 

 

 

 

 

 

VI. Forma przekazania przyznanej zapomogi. 

1) na konto bankowe Wnioskodawcy w banku ____________________________, 

nr rachunku: ______________________________________________________________. 

VII. Biogram dotyczący działalności twórczej oraz wykaz publikacji osoby, której ma zostać 

przyznana zapomoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

data i podpis  

 
Załączniki:  
- dokumenty wskazane w pkt. IV wniosku, tj. ___________________________________________ 
- załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie zapomogi: oświadczenie o stanie majątkowym 
- załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie zapomogi: zgoda na przetwarzanie danych 
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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. Urzędniczej 20/6, 30-051 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 złożenia wypełnionego wniosku o 
przyznanie zapomogi z funduszu zapomóg dla twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej udzielanej 
przez Administratora na podstawie Regulaminu przyznawania zapomóg finansowych dla twórców znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej obowiązującego w edycji jesiennej 2022 r. - w celu rozpoznania tego wniosku i 
wypłacenia zapomogi, w przypadku jej przyznania - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

b) po pozytywnym rozpoznaniu Pani/Pana wniosku o przyznanie zapomogi z funduszu zapomóg dla twórców 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - 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. 
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 i 
adres do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numeru PESEL, nazwa i numer dokumentu 
tożsamości, numer rachunku bankowego oraz dane dotyczące zdrowia zawarte w przedłożonych przeze mnie 
dokumentach potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego. 

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; 
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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 
zapomogi z funduszu zapomóg dla twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i wypłaty kwoty zapomogi 
przez Administratora, w przypadku pozytywnego rozpoznania tego wniosku.  

 
 

_____________________________________ 
/data, imię, nazwisko i podpis Wnioskodawcy/ 


