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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE 

WSKAZÓWKI I INFORMACJE ZWIĄZANE Z RODO 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku po zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem i obsługą wniosku                          

o dofinansowanie ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie i niniejszych wskazówek. 

 

1. We wniosku nie należy zamieszczać danych osobowych, na których przetwarzanie w tym celu 

wnioskodawca nie uzyskał zgody osoby zainteresowanej (lub nie ma innych podstaw prawnych 

do ich przetwarzania) i nadmiarowych wobec celu, jakim jest poinformowanie o charakterze 

planowanych działań i złożenie wniosku. 

2.  Składając wniosek, Wnioskodawca oświadcza, że każda osoba, której dane zostały w nim 

przywołane, wyraziła zgodę na przetwarzanie ich w tym celu lub: że posiada inne podstawy 

prawne do przetwarzania ww. danych.  

3. Za każdym razem, kiedy Wnioskodawca przekazuje w ramach składania wniosku, 

korespondencji lub dokumentacji związanej z obsługą wniosku dane osobowe osoby trzeciej, 

zobowiązany jest załączyć podpisaną przez nią zgodę na przetwarzanie danych przez FZK wraz 

z oświadczeniem o zapoznaniu się z załączoną Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych w związku z rozpatrzeniem i obsługą wniosku o dofinansowanie ze środków FZK, chyba, 

że podawane informacje mają charakter oficjalny, są powszechnie znane i podane 

do wiadomości publicznej lub istnieją inne podstawy prawne do ich przetwarzania. 

4.  Jeżeli pozyskanie zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe albo dane zawarte 

w dokumentacji nie są potrzebne dla właściwej obsługi wniosku, prosimy o zanonimizowanie 

wszelkich informacji nadmiarowych (np. w załączanych niekiedy jako element rozliczenia 

kopiach umów o dzieło z wykonawcami należy zakreślić, w sposób uniemożliwiający 

odczytanie, adres i numer PESEL, pozostawiając jedynie informacje o charakterze wykonanego 

zadania i kwotę, na którą opiewa umowa).  

5. Podczas przedstawiania sprawozdań i rozliczeń prosimy o zakreślenie, usunięcie 

lub pominięcie tych danych osobowych, które nie mają charakteru oficjalnego, 

nie są powszechnie znane i podane do wiadomości publicznej (można pozostawić np. nazwisko 

autora publikacji, wykładowcy czy artysty publicznie występującego, ale należy wykreślić jego 

dane kontaktowe). 

6. Dane zawarte na kopiach załączonych faktur i umów z firmami i instytucjami powinny być 

czytelne, chyba, że jakakolwiek informacja na nich zawarta ma w oczywisty sposób charakter 

danych osobowych niezwiązanych z działalnością firmy lub instytucji. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z powołanym przez Fundację 

Zakłady Kórnickie, Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@fzk.pl. 

 

 

 


