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WNIOSEK O PRZYZNANIE 
DAROWIZNY FINANSOWEJ

      od CEZ CHORZÓW

Składając niniejszy wniosek:
1. Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną zobowiązany jest do potwierdzenia swojej zdolności do zawierania umów (zdolności do czynności
prawnych) w szczególności do przedstawienia wypisu/zaświadczenia z właściwego rejestru. W sytuacji gdy podmiot ubiegający się
o dofinansowanie nie posiada zdolności do czynności prawnych, może on wskazać inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych,
który następnie przekaże otrzymane środki na jego rzecz (przykładowo publiczna szkoła podstawowa może wskazać jako taki podmiot gminę, przez
którą jest prowadzona).
2. W przypadku gdy podmiot zawierający umowę nie będzie reprezentowany przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania zgodnie
z właściwym rejestrem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wnioskodawca obowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE WYŻEJ WSKAZANEGO OBOWIĄZKU:

PODSTAWOWE INFORMACJE

CEL DAROWIZNY:

WNIOSKOWANA KWOTA W PLN:

ZAKRES PROJEKTU: KRAJOWY REGIONALNY (region):

DANE KONTAKTOWE – WNIOSKODAWCA

NAZWA ORGANIZACJI: NIP:

ULICA I NUMER DOMU: KOD POCZTOWY:

MIASTO:             WOJEWÓDZTWO: TELEFON:

NAZWA BANKU: KOD BANKU:

NUMER RACHUNKU:

CZY PAŃSTWO OTRZYMALI W PRZESZŁOŚCI DAROWIZNĘ FINANSOWĄ OD GRUPY CEZ W POLSCE?  TAK NIE

DO JAKIEGO PROJEKTU:

KWOTA W PLN:       KIEDY:

OSOBA KONTAKTOWA

IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL: TELEFON:

INFORMACJE O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU:

WNIOSKOWANA KWOTA W PLN: BUDŻET CAŁEGO PROJEKTU W PLN:

KRÓTKI OPIS PROJEKTU I JEGO POŻYTKU PUBLICZNEGO (max. 500 znaków):

MIEJSCE/WOJEWÓDZTWO:     TERMIN:

TYP PROJEKTU:      OBSZAR ZASTOSOWANIA:

IMIĘ I NAZWISKO:       DATA:



CEZ GROUP www.cezpolska.pl

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
CEZ Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. M.Skłodowskiej-Curie 30, 41-502 Chorzów, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541490, NIP: 6270013435, REGON: 271071790, kapitał 
zakładowy w wysokości 119 763 310,00 zł, wpłacony w całości.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
IODO@cezpolska.pl  

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na złożony „Wniosek o sponsoring oraz oferta reklamy i promocji” a 
przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pan żądanie przed 
zawarciem umowy [RODO art.6 pkt.1 lit.b] w celu realizacji politki CSR oraz pomocy osobom potrzebującym i będą przetwarzane 
przez okres rozpatrywania wniosku, jego ewnetualnej realizacji a następnie przez czas niezbędny do ochrony przed ewentualnymi 
roszczeniami.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:
• dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator,
• zewnętrznym kancelariom prawnym,

• Spółkom z Grupy CEZ w Polsce,
• upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2 w Warszawie, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji 
dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale to warunek niezbędny do rozpatrzenia wniosku.

E-mail: pomagamy.chorzow@cezpolska.pl

ZAPISZ DRUKUJ
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