ZAŁĄCZNIK NR 1
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY1

data wysłania wniosku
(rok-miesiąc–dzień)

Uprzejmie prosimy uważnie przeczytać – łącznie z uwagami umieszczonymi na dole strony, czytelnie
wypełnić oraz przekazać na adres Fundacji Can-Pack - Kraków, ul. Jasnogórska 1.

IMIĘ I NAZWISKO
OSOBY PROSZĄCEJ O POMOC
(OSOBA PEŁNOLETNIA)
ADRES:
ULICA/NUMER DOMU/MIESZKANIA
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
NR PESEL

IMIĘ I NAZWISKO
OSOBY, KTÓREJ PROŚBA DOTYCZY
DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
OSOBY KTÓREJ PROŚBA DOTYCZY,
JEŚLI SĄ INNE NIŻ WSKAZANE WYŻEJ
DATA URODZENIA
OSOBY, KTÓREJ PROŚBA DOTYCZY
NR PESEL
OSOBY, KTÓREJ PROŚBA DOTYCZY
NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA
KTÓRY MIAŁABY BYĆ WYPŁACONA
POMOC

1

Podpisanie i odesłanie wniosku o udzielenie pomocy nie jest jednoznaczne z udzieleniem pomocy przez Fundację CanPack. Dopełnienie niniejszej formalności umożliwia jedynie dalsze rozpatrywanie Państwa prośby obecnie
i w przyszłości.

1. List dokładnie określający czego dotyczy prośba2
informacja ta jest niezbędna, by ocenić możliwość przyznania Państwu pomocy przez Fundację
Can-Pack.

2

Prosimy o podanie wszystkich istotnych informacji m.in.: 1) szczegółowy opis (w tym historia choroby, aktualna
informacja na temat stanu zdrowia osoby dla której wnioskowana jest pomoc z uwzględnieniem diagnozy lekarskiej ) 2)
cel wnioskowanej pomocy

2. Opis sytuacji rodzinnej3
informacja ta jest niezbędna, by ocenić możliwość przyznania Państwu pomocy przez Fundację
Can-Pack.

3. Opis materialno-bytowej sytuacji rodziny4
informacja ta jest niezbędna, by prawidłowo ocenić skutki podatkowe w przypadku udzielenia
Państwu pomocy przez Fundację Can-Pack.

3

Prosimy o podanie wszystkich istotnych informacji m.in.: informacji o ilości osób w gospodarstwie domowym (proszę
uwzględnić współmałżonków/partnerów, dzieci będące na utrzymaniu do ukończenia 16 roku życia, a w przypadku
kontynuacji nauki do jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez nie 25 roku życia oraz bez względu na
wiek dzieci uprawnione do renty rodzinnej oraz dzieci niepełnosprawne będące na wyłącznym utrzymaniu osoby
składającej wniosek);
4
Prosimy o podanie wszystkich istotnych informacji m.in.: 1) wysokość dochodów w gospodarstwie domowym; 2)
wysokość dodatkowych świadczeń i dochodów w rodzinie 3) informacja o stanie majątkowym rodziny;

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Prosimy o wskazanie jakiej pomocy oczekują Państwo od Fundacji:
dofinansowanie do rehabilitacji
dofinansowanie do operacji
dofinansowanie do zakupu leków
dofinansowanie do zakupu sprzętu
innej pomocy (proszę wskazać jakiej)

5. Całkowity koszt zaplanowany na realizację wskazanego celu:

w tym:
własne środki osoby, której prośba dotyczy/lub osoby proszącej o pomoc:

wnioskowana pomoc z Fundacji Can-Pack:

inne źródła finansowania (jakie):

6. Czy korzystali już Państwo z pomocy Fundacji Can-Pack?
TAK
NIE
7. Czy korzystają Państwo z pomocy innej organizacji pozarządowej?
TAK (jakiej?)
NIE

Do wniosku proszę dołączyć kserokopie stosownych dokumentów wskazanych w Regulaminie udzielania
pomocy Fundacji Can-Pack, w zależności od sytuacji faktycznej.
Oświadczam, że wskazane wyżej informacje są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem przyznawania pomocy Fundacji
Can-Pack, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania i wykonywania nałożonych
na mnie obowiązków z niego wynikających z należytą starannością.

……………….……………………………
czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy kwestionariusz jest wypełniany w celu wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie Państwa
danych osobowych w tworzonym zbiorze danych Fundacji Can-Pack (dalej: Fundacja) z siedzibą w Krakowie,
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.
Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o pomoc (osoba pełnoletnia)

Adres zamieszkania:

Informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Can-Pack z siedzibą w Krakowie,
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem
pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@canpack.eu.
2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania
statutowych zadań Fundacji, w tym:
a. ochrony zdrowia;
b. udzielania pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, której nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
c. działalności charytatywnej;
d. wspierania osób szczególnie uzdolnionych nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na
niedostatek środków finansowych.
Statut określający wszystkie cele Fundacji dostępny jest na stronie www.fundacja.canpack.pl.
3. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawienia.
4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja uprzejmie
informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich
podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.
5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgromadzone
dane osobowe Fundacja może udostępnić wyłącznie spółkom należącym do grupy kapitałowej Can-Pack
w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji poprzez promocję Fundacji w ramach
zbiórki publicznej środków finansowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby
przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
Oświadczenie
Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o celach pozyskania moich danych osobowych i / lub
danych osobowych osoby przeze mnie reprezentowanej, której ma być przyznana pomoc i wyrażam
dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych i / lub danych osobowych osoby
przeze mnie reprezentowanej, której ma być przyznana pomoc na zasadach określonych w Ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Fundację Can-Pack
z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, w celu niezbędnym do wykonania statutowych
zadań przedmiotowej Fundacji.

………………………………………………………………..
data, czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZGODA NA WERYFIKACJĘ DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY

Fundacja Can-Pack
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany

zamieszkały/a

urodzony/a w

starając się o uzyskanie pomocy w Fundacji Can-Pack wyrażam zgodę na weryfikację mojej sytuacji życiowej
(rodzinnej, finansowej, majątkowej, zdrowotnej) lub sytuacji życiowej osoby, którą reprezentuję poprzez
kontakt z odpowiednimi instytucjami mogącymi potwierdzić informacje podane przeze mnie we wniosku
o udzielenie pomocy jak również poprzez dokonanie wywiadu środowiskowego bądź wizytacji w miejscu
przebywania lub zamieszkania moim lub osoby, którą reprezentuję.

……………………………………………………………..
data, czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU - PODPISANIE ZGODY JEST DOBROWOLNE

1. Ja niżej podpisany/a

będąc podopiecznym Fundacji Can-Pack / będąc opiekunem ustawowym mojego dziecka5

będącego podopiecznym Fundacji Can-Pack wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka obejmujących
informacje o:
i. imieniu
TAK / NIE
ii. wieku
TAK / NIE
iii. chorobie lub schorzeniu
TAK / NIE
iv. zakresie udzielonego wsparcia
TAK / NIE
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością
statutową Fundacji Can-Pack.
b) wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka przez Fundację Can-Pack lub przez
darczyńców Fundacji Can-Pack lub inne osoby na zlecenie Fundacji Can-Pack na wszelkich znanych w
dniu podpisania niniejszej zgody polach eksploatacji, a w szczególności: na obrót egzemplarzami, na
których utrwalono ten wizerunek, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, na rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku, także wraz
z wizerunkami innych osób, w szczególności:
i. na stronach internetowych;
ii. w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację bądź darczyńców Fundacji;
iii. w sprawozdaniach, prezentacjach, raportach okresowych itp.;
w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową
Fundacji Can-Pack.
TAK / NIE
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw.
3. Fundacja Can-Pack może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Fundacji.
4. Oświadczam, że niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie.
5. Podpisanie niniejszej Zgody jest dobrowolne.

……………………………………………………………..
data, czytelny podpis

5

Niepotrzebne skreślić

