Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszenia do Konkursu

Konkurs grantowy

Inwestujemy lokalnie
Uwagi dla wypełniających:
1. Przed przystąpieniem do wypełnienia zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem
Konkursu grantowego Inwestujemy lokalnie (dalej jako ,,Konkurs”);
2. Prosimy o dołączenie załączników wskazanych w treści niniejszego formularza;
3. Formularz należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Formularz zgłoszeniowy
I.
1. Nazwa projektu

2. Rodzaj Grantu
Duży Grant
Mały Grant
Sprzęt AGD marki Amica

Informacje

3. Opis projektu
Jaki jest cel projektu?

Opisz działania zaplanowane w
ramach projektu?

Na co zostanie przeznaczony grant?

Jakie są spodziewane efekty i
zagrożenia projektu?

Opisz
odbiorców
(beneficjentów)

projektu

Czy projekt zakłada współpracę z
lokalną społecznością?

Ile osób skorzysta z projektu?
( liczba beneficjentów)

Jaki jest czas realizacji projektu?

II.

Informacje o wnioskodawcy/wnioskodawcach

1. Nazwa wnioskodawcy/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej

2. Liczba uczestników projektu

3. Adres
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Adres e-mail
Telefon
NIP
KRS

4. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu i podpisanie umowy finansowania
(imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon

5. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia ze sponsorami
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon

6. Dane do rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki
Numer rachunku
Właściciel rachunku
Nazwa banku
Adres banku

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ,,Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52
(64-510 Wronki) dalej „Administrator”, moich danych osobowych w celu udziału w Konkursie, w tym
przyznania Grantu, zawarcia Umowy Finansowania Grantu, realizacji projektu, rozliczenia Grantu i
rozpatrywania reklamacji**. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż: (i) podstawą prawną
przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6
ust. 1 lit. 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 (dalej
„RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i przyznania Grantu, (iii) odbiorcami
danych są: dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla
oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą
przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, (v)
przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, telefon, datę
zakupu, e-mail, NIP, fakt udziału w Konkursie, datę Zgłoszenia do Konkursu, podpis**, (vi)
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a od dnia 25 maja
2018 r. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w
sytuacjach określonych w RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed
wycofaniem zgody, oświadczenie o cofnięciu zgody złożę za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: granty@amica.com.pl (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
(GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy u.o.d.o.
*Brak potwierdzenia zapoznania z Regulaminem Konkursu i akceptacji jego warunków oraz
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie skutkować
będzie brakiem udziału w Konkursie.
** Osoby niebędące wnioskodawcami proszone są o wykreślenie celu/ danych, jeśli nie dotyczy.

………………………………
(podpis wnioskodawcy)

III.

Lista załączników

Załącznik nr 1 - Akt założycielski wnioskodawców: aktualny wypis z KRS albo statut.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

