[Wpisz tekst]

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
w ramach akcji charytatywnej Danfoss Run
INSTRUKCJA
osoba składająca wniosek na
rzecz:
swojego dziecka

wypełnia części:

dziecka innej osoby

A, B1, B2, C

A, B1, B2
opiekun
dziecka
składa
podpis
w części B2 pkt V b) oraz w części C

instytucji

A, B1, B2

W każdym przypadku osoba składająca wniosek powinna go podpisać
w miejscu znajdującym się po części „C”

UWAGA DLA PRACOWNIKÓW DANFOSS POLAND:
Wniosek o przyznanie dotacji na rzecz dziecka pracownika Danfoss Poland może złożyć jedynie jego
rodzic/opiekun prawny będący pracownikiem Danfoss Poland. W takiej sytuacji, osoba składająca wniosek
powinna dostarczyć w przypadku, kiedy wcześniej nie składała lub kiedy zmieniła się jej sytuacja materialna,
Oświadczenie o dochodach rodziny w związku z wykorzystywaniem zasobów ZFŚS, stanowiące załącznik nr 2
niniejszego wniosku do Departamentu Personalnego Danfoss Poland Sp. z o.o.
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A. Dane osoby składającej wniosek
I. Imię i nazwisko:

II. Telefon:

III. e-mail:

IV. Jestem pracownikiem Danfoss Poland
a)

TAK

Dział
Lokalizacja: Grodzisk / Tuchom (niepotrzebne skreślić)

b)

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu
i adresu e-mail przez Danfoss Poland Sp. z o.o. na potrzeby udziału w akcji charytatywnej Danfoss Run
organizowanej przez Danfoss Poland Sp. z o.o.
_____________________
(podpis osoby składającej wniosek)

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z 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: „RODO”), która stanowi załącznik 1 do niniejszego
wniosku o przyznanie dotacji.
_____________________
(podpis osoby składającej wniosek)
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B1. Dane beneficjenta – dziecka lub instytucji (działającej na
rzecz dzieci) chcących skorzystać z dotacji
* Beneficjentami dotacji mogą być wyłącznie dzieci do 18 roku życia.
I. Imię i nazwisko dziecka/Nazwa instytucji:

II. Ulica i numer domu/lokalu:

III. Kod pocztowy i nazwa miejscowości:

IV. Województwo:

V. Telefon:

VI. e-mail:

VII. Numer KRS (dotyczy fundacji lub instytucji):

VIII. Wiek dziecka
lub
Przedział wiekowy grupy dzieci
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B2. Informacje o celu dotacji
I. Cel zgłoszenia. (Proszę wybrać jeden z poniższych obszarów, dotyczący dotacji).
* Dotacja może jedynie dotyczyć projektów związanych ze zdrowiem, edukacją oraz
sportem.
 Sport
 Zdrowie
 Edukacja
II. Opis skrócony (proszę w 2-3 zdaniach opisać cel dotacji).

III.Opis szczegółowy (proszę opisać cel dotacji oraz uzasadnienie).
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IV. Kwota dotacji (Proszę określić wnioskowaną kwotę dotacji).
Kwota:

PLN

V. Czy beneficjentem jest dziecko pracownika Danfoss Poland?
* Wniosek o przyznanie dotacji na rzecz dziecka pracownika Danfoss Poland może
złożyć jedynie jego rodzic/opiekun prawny będący pracownikiem Danfoss Poland.
a)

TAK
UWAGA: jeżeli osobą składającą wniosek o przyznanie dotacji jest pracownik Danfoss Poland,
a beneficjentem dotacji ma być jego dziecko – niniejszy „Wniosek o przyznanie dotacji” jest równoznaczny
z „Wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Danfoss Poland Sp.

W takiej sytuacji, osoba składająca wniosek powinna dostarczyć w przypadku, kiedy wcześniej
nie składała lub kiedy zmieniła się jej sytuacja materialna, Oświadczenie o dochodach rodziny w związku
z wykorzystywaniem zasobów ZFŚS, stanowiące załącznik nr 2 niniejszego wniosku do Departamentu
Personalnego Danfoss Poland Sp. z o.o.
z o.o.”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych w części B1 oraz
B2 niniejszego wniosku o przyznanie dotacji przez Danfoss Poland Sp. z o.o. na potrzeby udziału
w akcji charytatywnej Danfoss Run organizowanej przez Danfoss Poland Sp. z o.o. Niniejsza zgoda
obejmuje zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO
dotyczących m.in. zdrowia mojego dziecka.
_____________________
(podpis osoby składającej wniosek)

________________________________________________________________
b)

NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wskazanych w części B1 oraz
B2 niniejszego wniosku o przyznanie dotacji przez Danfoss Poland Sp. z o.o. na potrzeby udziału
w akcji charytatywnej Danfoss Run organizowanej przez Danfoss Poland Sp. z o.o. Niniejsza zgoda
obejmuje zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO
dotyczących m.in. zdrowia mojego dziecka.
_____________________
(podpis opiekuna dziecka)
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C. Dane opiekuna dziecka/dzieci
* Część C należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy opiekun dziecka nie jest
jednocześnie osobą składającą wniosek

I. Imię i nazwisko opiekuna:

II. Telefon:

III. e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu
i adresu e-mail przez Danfoss Poland Sp. z o.o. na potrzeby udziału w akcji charytatywnej Danfoss Run
organizowanej przez Danfoss Poland Sp. z o.o.
_____________________
(podpis opiekuna dziecka)

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną na podstawie art. 13 i 14 RODO, która
stanowi zał. 1 do niniejszego wniosku o przyznanie dotacji.

_____________________
(podpis opiekuna dziecka)

______________________________________

Data i podpis osoby składającej wniosek

Załączniki:
1.
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 i 14 RODO;
2.
Oświadczenie o dochodach rodziny w związku z wykorzystywaniem zasobów ZFŚS
(wypełnia tylko pracownik Danfoss Poland Sp. z o.o.).
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ZAŁĄCZNIK 1
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim, ul. Chrzanowska 5 (05-825).
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: gdpo@danfoss.com.
3. Dane osobowe podane przez Pana/Panią we wniosku o przyznanie dotacji będą przetwarzane w celu udziału i realizacji
akcji charytatywnej Danfoss Run organizowanej przez Danfoss Poland Sp. z o.o., tj. w szczególności w celu:
-

komunikowania się z wnioskodawcami i beneficjatami, m.in. w celu uzupełnienia wniosku o przyznanie dotacji lub
wyjaśnienia wskazanych w nich okoliczności;

-

dokonania analiz wniosków oraz rozstrzygnięcia w zakresie przyznania dotacji;

-

komunikowania się z wnioskodawcami i beneficjatami, m.in. w celu przyznania dotacji;

-

zawierania i wykonywania umów darowizn zawieranych przez Danfoss Poland Sp. z o.o. w ramach ww. akcji.

4. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

przypadków wynikających

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących pracowników Danfoss Poland Sp. z o.o. oraz ich dzieci w zakresie,
w jakim korzystają ze świadczeń i zasobów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Danfoss Poland Sp. z o.o. są
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. W pozostałym zakresie podstawą przetwarzania zgromadzonych
danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie udzielona przez osoby składające wniosek o przyznanie dotacji lub/i
będące przedstawicielami ustawowymi (opiekunami dzieci) w stosunku do danych osobowych dotyczących osób
niepełnoletnich, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
6. Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania akcji charytatywnej Danfoss Run oraz okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych przez Danfoss Poland Sp. z o.o. w ramach
realizacji ww. akcji, jak i przez okres przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych i składkowych względem ZUS
związanych z przyznanymi dotacjami.
7. Źródłem przetwarzanych danych osobowych są osoby, których dane dotyczą oraz przedstawiciele ustawowi tych osób
(opiekunowie prawni osób niepełnoletnich).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału i złożenia wniosku
o przyznanie dotacji w ramach akcji charytatywnej Danfoss Run.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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ZAŁĄCZNIK 2
Oświadczenie o dochodach rodziny w związku z wykorzystywaniem
zasobów ZFŚS
(Wypełnia jedynie pracownik Danfoss Poland, który wcześniej nie składał deklaracji lub którego
sytuacja materialna uległa zmianie.
Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do Departamentu Personalnego
Danfoss Poland Sp. z o.o.).
...................................................... dnia ......................
(miejscowość)
........................................................
(ID oraz Nazwisko i Imię)
Osoby, które nie złożą oświadczenia automatycznie zostaną przypisane do „V” progu
dochodowego.
Pracownik, któremu zmieni się sytuacja rodzinna i/lub materialna zobowiązany jest do
złożenia aktualnej deklaracji najpóźniej w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że:
1. Ogółem miesięczny dochód netto* w mojej rodzinie** w 2018 roku wynosił średnio:
[Proszę zakreślić wybraną opcję]
I próg – do 1.463,00 PLN (na osobę)
II próg – od 1.463,01 do 2.926,00 PLN (na osobę)
III próg – od 2.926,01 do 4.389,00 PLN (na osobę)
IV próg – od 4.389,01 do 5.852,00 PLN (na osobę)
V próg – powyżej 5 852,00 PLN (na osobę)
Jestem samotnym rodzicem (mam przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia lub dziecko
uczące się do 25 roku życia)
TAK
NIE
Rodzina wielodzietna 3+

TAK

NIE

(ksero legitymacji szkolnej/indeksu u dzieci uczących się powyżej 18-go roku życia)
Jestem jedynym żywicielem rodziny

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

(jednoosobowe gospodarstwo domowe)

2. Ilość osób w rodzinie zamieszkujących łącznie z Panią/Panem wspólne gospodarstwo
domowe i utrzymujących się z tego dochodu w tym:
bez orzeczenia
o
niepełnosprawności
•
•
•

z orzeczeniem
o
niepełnosprawności

Ilość dzieci do 18 roku życia
Ilość dzieci od 18 do 25 roku życia
Łączna ilość osób dorosłych

(proszę przynieść do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności)
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3. Inne informacje mające wpływ na sytuację materialną, rodzinną lub życiową:
[Proszę krótko opisać]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji wyłącznie w celu zawartym w treści
oświadczenia.

..........................................................................
(podpis pracownika)
Oświadczenia są weryfikowane przez Departament Personalny.
Pouczenie:
W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o sytuacji materialnej i rodzinnej
albo w przypadku wykorzystania świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, uprawniony
zobowiązany jest do zwrotu wartości świadczenia oraz zostaje wyłączony z prawa do
korzystania ze środków ZFŚS na rok.
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