Wniosek o udzielenie Darowizny składany przez osoby prawne
oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Nazwa podmiotu ubiegającego się o darowiznę
Adres
NIP/KRS/CEIDG
Telefon, e-mail
Numer konta bankowego
Dotychczasowe
wsparcie
uzyskane
od
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
(Proszę podać nazwę, kiedy i w jakiej wysokości otrzymano
wsparcie od Spółki)

2. INFORMACJE O DAROWIŹNIE
Cel przeznaczenia darowizny wraz
z uzasadnieniem
(Proszę wybrać i wpisać, zgodnie z wyciągiem zatwierdzonych
celów z Regulaminu prowadzenia działalności charytatywnej
przez RPWiK Tychy S.A.)*

Wysokość wnioskowanej kwoty
……………………………
)

(słownie:
Podpis Wnioskodawcy

…………………………………………………………………..
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Administratorem Danych Osobowych zebranych
na niniejszym wniosku jest RPWiK Tychy S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w RPWiK Tychy
S.A. możliwy jest pod numerem tel.:32 325-70-01 lub adresem e-mail: odo@rpwik.tychy.pl. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą
w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku, a w szczególności realizacją przedmiotowej umowy darowizny, na podstawie i zgodnie
z art 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także przez 5 lat po zakończeniu realizacji
przedmiotowej umowy sponsoringowej, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. Dane osobowe nie będą
przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania za podstawie przepisów prawa oraz podmiotów
świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformacyjnych Administratora, w których są przetwarzane Pani/Pana
dane. Szczegółową listę podmiotów, którym mogą zostać przekazane dane posiada Administrator. Posiadają Państwo prawo do: żądania od
Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie niniejszego wniosku, a w konsekwencji
zawarcie umowy darowizny. Nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu Państwa danych osobowych. Złożenie podpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z przedmiotową informacją.

…..…………………………………………………….
Data sporządzenia wniosku, podpis Wnioskodawcy
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4. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

Uwagi Biura Zarządu dotyczące złożonego wniosku:

WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA
Potwierdzenie posiadania wolnych środków przez Darczyńcę:

Przyznanie darowizny finansowej w wysokości: ………………
(słownie:………………………………………………………….)
lub darowizny rzeczowej o równowartości ……………………..
(słownie:………………………………………………………….)
w postaci ……………………………..

………………………………………………….
Data zatwierdzenia wniosku, podpis Darczyńcy
Niniejszy wniosek należy w oryginale przekazać do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
przy ul. Sadowa 4, telefon kontaktowy (32) 325-70-01.
________________________________________________________________________________________________________________________
*wyciąg zatwierdzonych celów z „Regulaminu prowadzenia działalności charytatywnej przez RPWiK Tychy S.A.”.
„§ 2 Postanowienia wstępne
7.

Cele, na które może zostać przekazana darowizna są następujące:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c) nauka, szkolnictwo, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży,
d) wsparcie profilaktyki przed uzależnieniami,
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) promowanie wartości rodzinnych,
g) zdarzenia losowe,
h) wspieranie ochrony zdrowia i edukacji, w przypadkach związanych z pracownikami i ich rodzinami,
i) wspieranie lokalnych służb np. Straż Pożarna, policja, itp.,
j) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, ekologii,
k) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
l) promocja i organizacja wolontariatu,
m) działalność wspierająca kulturę,
n) kult religijny,
o) działalność proekologiczna, Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych a także nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników,
p) inna działalność charytatywna nawiązująca do wymienionych powyżej”.
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