Wypełnienie wniosku nie oznacza udzielenia darowizny.
Wniosek jest niezbędny do uruchomienia procedury rozpatrzenia go przez Fundację TAURON.

WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY OSOBIE
PRAWNEJ/ORGANIZACJI1 ZE ŚRODKÓW FUNDACJI
TAURON
I.

Podstawowe dane Wnioskodawcy:

Nazwa (pełna) Wnioskodawcy:

Adres siedziby/korespondencyjny:

Forma prawna Wnioskodawcy:

Telefon kontaktowy:

......... stowarzyszenie zwykłe (rejestracja w starostwie powiat.)
......... stowarzyszenie rejestrowe (rejestracja w KRS)
......... fundacja
......... szkoła / przedszkole
......... inne — jakie: ……………………………………...

Adres e-poczty:

Osoba do kontaktu i jej funkcja:

Osoba/y reprezentująca/e
uprawniona/e do podpisywania
umów i jej/ich funkcja:

Dane o organie rejestrowym (np. KRS):

Pozycja / nr wpisu w rejestrze np.
KRS)

Zakres prowadzonej działalności – np. na podstawie statutu albo innego REGON:
dokumentu; adres strony internetowej:
Wnioskodawca posiada status
OPP:
NIE
TAK
Numer konta bankowego:

1

Rok rozpoczęcia działalności przez
Wnioskodawcę:
NIP:

Wnioskodawca prowadzi
działalność gospodarczą:
NIE

TAK

Wniosek przeznaczony jest również dla organizacji nieposiadających osobowości prawnej.

druk FT-07 ver. 4.0 (2021-01)

1

II.

Szczegółowe dane Wnioskodawcy:

1.

Ważniejsze projekty realizowane w ciągu ostatnich 2 lat.

2.

Ważniejsze dofinansowania lub darowizny otrzymane przez Wnioskodawcę od innej instytucji, fundacji, stowarzyszenia itp.

Kwota

Rok

Cel

Nazwa sponsora
(instytucji/fundacji/stowarzyszenia itp.)

1.
2.
3.
3.

Czy Wnioskodawca rozliczył się z przyznanych środków?

NIE

TAK

III. Szczegóły wnioskowanej darowizny.
1.

Kwota o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia 2 oraz celu odpowiadającego działalności statutowej
Fundacji TAURON3:

Koszt całkowity

PLN

Uzyskane wsparcie z Fundacji TAURON

PLN

Uzyskane wsparcie finansowe z innych źródeł

PLN

Wkład własny wnioskodawcy

PLN

2.

Termin realizacji darowizny:

Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o przyznaniu lub braku przyznania darowizny oraz wysokości darowizny, a podana kwota stanowi
jedynie życzenie Wnioskodawcy.
3
Aktualny Statut Fundacji TAURON, który określa jej cele, opublikowany jest na stronie internetowej pod adresem :
www.fundacja.tauron.pl
2
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3.

Opis celu wykorzystania darowizny: (prosimy o krótkie uzasadnienie celu, na jaki ma być przyznana darowizna)

4.

Podmioty współpracujące przy realizacji projektu:

III.

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.

Łączne przychody Wnioskodawcy za ostatni
zamknięty rok obrachunkowy

PLN

Wynik finansowy netto za ostatni zamknięty rok
obrachunkowy

PLN

Oświadczenie:
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane przez nas w tym wniosku są zgodne z prawdą i
zostały zaaprobowane przez osobę/organ uprawniony do reprezentacji.
.……..…………………………………………
(data i czytelny podpis składającego wniosek)

IV. Klauzula informacyjna.
Administratorem danych osobowych osób kontaktowych podanych w niniejszym wniosku (i ewentualnie w załączonych do niego
dokumentach) jest Fundacja TAURON z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, www.fundacja.tauron.pl.
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogę się skontaktować kierując korespondencję pod adres
siedziby lub elektronicznie pod adres ft.iod@tauron.pl.
2. Dane osobowe podane w niniejszym wniosku, a także w załączonych dokumentach, w tym: imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez okres do 2 lat od rozpatrzenia wniosku na podstawie interesu prawnego
Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f), w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, w tym również w celu ewentualnego
wyjaśnienia i doprecyzowania informacji zawartych w formularzu wniosku, a także w celu rozliczenia przydzielonej dotacji oraz
sporządzenia sprawozdania rocznego.
3. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia danych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji praw można kontaktować się z
Administratorem pod adresem jak w pkt. 1
4. Wnioskodawca ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Odbiorcami danych mogą być:
• inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu — np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
• przetwarzający dane w imieniu Administratora — np. świadczące usługi informatyczne i internetowe (Tauron Obsługa Klienta Sp. z
o. o.).
6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe wnioskodawcy nie będą podlegały profilowaniu.
1.
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7.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej
stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony
danych..

Szczegółowa informacja dla osób, których dane są przetwarzane dostępna jest pod adresem www.fundacja.tauron.pl/rodo.
Wnioskodawca przyjmuje na siebie obowiązek przekazania powyższej informacji osobom, których dane osobowe udostępnił
Administratorowi.

.……..…………………………………………
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie/wniosek)

ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwe):
Aktualny, nie starszy niż 3 miesiące wypis z
właściwego rejestru

Inne (jakie) uzasadniające potrzebę wsparcia — szczegółowy opis projektu ze wskazaniem
celów, adresatów, uczestników, statut osoby prawnej lub organizacji bądź inny dokument
określający zasady działalności Wnioskodawcy

Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osób
składających wniosek jeżeli nie wynika z
wypisu z właściwego rejestru

……………………………………………………………………………….………………
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