Wniosek o objęcie pomocą Fundacji VOTUM
Wnioskodawca:
Imię i nazwisko: ____________________________________________ Data urodzenia: ____________________________
PESEL:____________________________

seria i numer dowodu osobistego: ___________________________________

Adres zamieszkania:
Miejscowość: ______________________________ kod pocztowy: _____________ ul. _____________________________
nr domu/nr mieszkania ______/______ tel.: _____________________ e-mail: ____________________________________
w mieniu którego działa opiekun / rodzic posiadający pełne prawa rodzicielskie*:
Imię i nazwisko: ________________________________________________ PESEL: ______________________________
Stopień pokrewieństwa: ________________________________________
Opis przypadku:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Wnioskuję o**:
____ dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w ___________________________________________________________
____ dofinansowanie rehabilitacji w domu
____ dofinansowanie zakupu protezy
____ dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
____ dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego
____ pomoc rodzinie z tytułu trudnej sytuacji materialnej powstałej na skutek utraty osoby bliskiej w wypadku
____ inne, jakie? ____________________________________________________________________________________
____ udostepnienie rachunku Fundacji w celu gromadzenia darowizn celowych i odpisów 1%

§ 1. Pouczenie o ochronie danych osobowych
I.

II.
III.

Fundacja Votum z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych 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, dalej jako „RODO”), podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez Fundację VOTUM z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000272272 (zwana dalej „Fundacja”), która stanie się Administratorem tych danych.
Fundacja Votum powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania
danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail:
iod@fundacjavotum.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Fundacji Votum, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu weryfikacji niniejszego wniosku, a
także w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia następujących celów:
a) realizacji przez Fundację swojej działalności statutowej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie
danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (statut
fundacji) oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO - w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą lub jej opiekuna
prawnego, dobrowolnej zgody na przetwarzanie, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowy szczególnej
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kategorii tj. danych dotyczących zdrowia, również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji, w tym udostępnienia danych wnioskodawcy na żądanie
określonych organów publicznych lub sądów (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, lub innych osób fizycznych - gdy chodzi o dane
wnioskodawcy oraz członków ich rodzin (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
d) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią w tym
ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w ramach prowadzonej
działalności statutowej Fundacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia
wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego);
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie;
c) w każdym przypadku - na wypadek wyrażenia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia
Fundacji żądania ich usunięcia - co można uczynić listownie na adres siedziby Fundacji, w formie wiadomości e-mail na
adres: biuro@fundacjavotum.org;
Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie członkowie organów Fundacji, upoważnieni pracownicy /
współpracownicy i wolontariusze Fundacji. Odbiorcą danych osobowych mogą być również upoważnieni pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Fundacji (np. usługi księgowe i prawnicze), przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Fundacją wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji.
Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być również partnerzy współpracujący z Fundacją, jednakże jedynie po
uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Fundacja informuje, że ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Jest Pani / Pan
również uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi
w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla rozpoznania niniejszego
wniosku.
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
b)

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji zawartych w powyższym pouczeniu o ochronie danych osobowych:
Data, miejscowość i podpis Wnioskodawcy

§ 2. Zgody
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz w załączonych do wniosku
dokumentach, w tym danych wrażliwych dotyczących m.in. stanu zdrowia i postepowań sądowych, przez Fundację Votum z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000272272, w celach określonych w w/w klauzuli informacyjnej (przede wszystkim dla celów statutowych Fundacji).
Data, miejscowość i podpis Wnioskodawcy

2. Dotyczy Klientów Votum S.A.: Wyrażam zgodę na wgląd oraz sporządzenie fotokopii przez upoważnionego pracownika /
współpracownika Fundacji Votum do dokumentacji zgormadzonej przez Spółkę Votum S.A., która jest stroną zawartej przeze
mnie umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku ze zdarzeniem z dnia ………………. r., w tym do
dokumentacji medycznej oraz dotyczącej postępowań karnych i cywilnych, wyłącznie w celu skompletowania informacji
niezbędnych do weryfikacji niniejszego wniosku.
Data, miejscowość i podpis Wnioskodawcy
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3. Niniejszym upoważniam ____________________________________ (imię i nazwisko upoważnionego), nr PESEL:
_________________________ do udzielania informacji telefonicznej oraz pisemnej w związku z rozpatrzeniem niniejszego wniosku.
Jednocześnie oświadczam, iż otrzymałam / otrzymałem zgodę ww. osoby na podanie jej/jego danych osobowych oraz zobowiązuję
się do poinformowania ww. osoby o zasadach przetwarzania przez Fundację Votum jego danych osobowych, zgodnie z treścią
klauzuli informacyjnej.
Data, miejscowość i podpis Wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić.
** Postaw X przy wybranej pozycji. Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję z listy.
Wymagane załączniki:
1. oświadczenie majątkowe + kserokopia ostatniej deklaracji podatkowej PIT,
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia + dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia,
3. notatka policyjna z wypadku lub dokumentacja z sądu.

Poprawnie wypełniony formularz z załącznikami można przesłać pocztą na adres Fundacji Votum, faksem lub w formie załącznika na
skrzynkę e-mail.
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Załącznik 1 do Wniosku do Fundacji VOTUM
Oświadczenie o stanie majątkowym i sytuacji materialnej Wnioskodawcy
Wnioskodawca: _____________________________________________________________________________________
Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą (stopień pokrewieństwa):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Poniższe informacje należy podać zarówno w odniesieniu do Wnioskodawcy, jak i osób pozostających z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Posiadane nieruchomości (dom, mieszkanie, działka [m2]):
____ dom o powierzchni (właściciel)___________________________________________________________________
____ mieszkanie o powierzchni ______________________________________________________________________
____ działkę rolną o powierzchni _____________________________________________________________________
____ działkę budowlaną o powierzchni ________________________________________________________________
Posiadane zasoby i ich wartość należące do Wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(np. samochód, oszczędności)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Opis dochodów i źródeł utrzymania wraz z podaniem kwot i osób, których dotyczą:
1. Wynagrodzenia za pracę:
_________________________________________________________________________________________
2. Dochody z tytułu powadzonej działalności gospodarczej/ rolniczej:
________________________________________________________________________________________________
3. Renty: ________________________________________________________________________________________________
4. Emerytury: __________________________________________________________________________________
5. Zasiłki:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Świadczenia socjalne i pielęgnacyjne:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Alimenty: ________________________________________________________________________________________
Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie:

Data, miejscowość i podpis Wnioskodawcy
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