Regulamin udzielania darowizn przez spółkę Ekoenergia Silesia S.A.
Dokument do użytku wewnętrznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania darowizn przez spółkę Ekoenergia Silesia S.A.,
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice (dalej EES)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DAROWIZNY
Zielonych pól NIE wypełniają osoby fizyczne
Imię i nazwisko/pełna nazwa Wnioskodawcy ubiegającego się o darowiznę:

NIP/PESEL:
Gmina:

KRS:
Ulica:

Numer telefonu kontaktowego:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres poczty elektronicznej:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana darowizna (w przypadku darowizny pieniężnej):

Z uwagi na art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tak
nie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 2320, z 2021 r. poz.
11, 255 z późn. zm.) Spółka EES prosi o informację czy Wnioskodawca jest
organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020
r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzącą działalność społecznie użyteczną w
sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 tej Ustawy.
Czy Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych?
tak
nie
Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?
tak
nie
Czy do wniosku dołączono kopie dokumentów określających formę
tak
nie
prawną (np. statut, umowa)?
Cel/cele, na które zostanie przeznaczona otrzymana darowizna (proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje):
a) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
b) działalność wspomagająca integrację społeczności lokalnych;
c) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy;
d) ekologia i ochrona środowiska;
e) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
f) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, ratownictwo i ochrona ludności;
i) turystyka i krajoznawstwo;
j) wypoczynek dzieci i młodzieży;
k) inny (podać):
Wnioskowana kwota (netto, także w formie słownej) lub wnioskowany przedmiot darowizny rzeczowej (proszę podać
jego ogólny opis):
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Uzasadnienie:

Załączniki, np.: faktury, rachunki, zaświadczenia:

Data i podpis Wnioskodawcy ubiegającego się o darowiznę (w przypadku osoby fizycznej):

Data, pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy ubiegającego się
o darowiznę (w przypadku Wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi):
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Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych

Osobowych (skrót: RODO) dla Wnioskodawcy Spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach,
stosowana w sytuacji składania wniosku o darowiznę pieniężną/rzeczową

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy,
że:
Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach starań o darowiznę/umowy o darowiznę jest
spółka Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice; tel: +48 32 220 80 71; e-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl
(dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach starań o darowiznę/umowy o darowiznę przekażą nam Państwo dane osobowe swoich
pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna
zostać im przez Państwa udostępniona.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail:
iodo@ekoenergiasilesia.pl. Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych
osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, m.in. są to:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z późn. zmianami);
b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn.
zmianami);
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania/realizacji umowy, w celu realizacji innych
świadczeń na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora., w tym w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ew. roszczeń – zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, lub zobowiązań prawnych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz
Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę, o ile nie
wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz
przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika ze starań o darowiznę i/lub z zawartej umowy,
jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą niemożnością współpracy/przyznania darowizny/realizacji
umowy przez Administratora.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych
informacji o indywidualnym Wnioskodawcy na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych)
usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań zw. z działalnością społeczną].
Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zawsze dostępne na stronie
internetowej Administratora pod adresem: www.ekoenergiasilesia.pl/rodo/
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