
                               Katowice, 26.09.2019 r. 

(miejscowość, data) 

 

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji pokrycia wkładu własnego za wnioskującego oraz celów promocyjnych. Podstawą ich 

przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek przyznania wnioskowanej kwoty. Brak udzielenia powyższych zgód może 

skutkować odmową przyznania dotacji. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Zgodę 

można cofnąć w dowolnym momencie, jednakże może skutkować koniecznością zwrotu dotacji.  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „OD NOWA” ul. Wiśniowa 3, 57-300 Kłodzko. Możesz się z nami skontaktować 

poprzez wysłanie wiadomości na adres: tomaszszpulak@poczta.onet.pl 

Dane będą przechowywane przez 6 lat od momentu złożenia wniosku. 

Wnioskodawcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy państwowe, operator i realizator projektu oraz obsługująca Administratora zewnętrzna  

księgowość.  

 

Do Sz. P. Tomasz Szpulak  

Prezesa Zarządu   

Fundacja „Od nowa” 

ul. Wiśniowa 3 

57-300 Kłodzko 

  

 

WNIOSEK O POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO 

  

I.  DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

II. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI I UZASADNIENIE WNIOSKU 

 

W związku z moim udziałem w: 

 

❏ Szkoleniu „Oprogramowanie JIRA” 

 

realizowanego w ramach projektu pod nazwą  „Bez b@rier, bez granic- szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z 

województwa śląskiego”, (nr umowy o dofinansowanie: WND-RPSL.11.04.03-24-09H6/16). Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania. 11.4. Podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania. 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs, wnoszę o przyznanie dotacji w kwocie 

655,05 zł netto (zwolnione z VAT) (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 05/100 netto), w celu pokrycia wkładu własnego w wysokości 

15% kosztów szkolenia. W przypadku przyznania dotacji, otrzymaną kwotę proszę przelać na rachunek bankowy o numerze 61 1140 1010 

0000 3799 1400 1034 należącym do MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k., ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa)- Operatora 

Projektu.  

 

❏ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „OD NOWA” ul. Wiśniowa 3, 57-300 Kłodzko w celu rozpatrzenia 

wniosku o pokrycie wkładu własnego do w/w projektu. 

 

 

 

………………………………………………. 

(Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska) 


