Załącznik
do Wniosku o dofinansowanie

Karta Wnioskodawcy
Konkursu grantowego „Zrealizuj marzenie z MBS Bankiem”
1.

Imię i nazwisko

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

Numer PESEL

4.

Miejsce zamieszkania

5.

Telefon

6.

E-mail

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział Wnioskodawcy w konkursie na zasadach określonych w
Regulaminie konkursu.

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub przedstawiciela
ustawowego

Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy objętych
zgłoszeniem do udziału w Konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub przedstawiciela
ustawowego

Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych Wnioskodawcy (w zakresie
imienia i nazwiska, adresu e-mail) oraz jego wyników w konkursie grantowym „Zrealizuj marzenie z MBS
Bankiem” przez organizatora konkursu, tj. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub przedstawiciela
ustawowego

Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Wnioskodawcy w
związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub przedstawiciela
ustawowego

* proszę wstawić znak „X” w odpowiedniej kratce
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Oświadczam, że Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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) i że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu, jest Mazowiecki Bank Spółdzielczy w
Łomiankach, ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki.
Wnioskodawca jest zobowiązany – przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie – do poinformowania osób w nim
wymienionych o udostępnieniu ich danych osobowych Bankowi, stosownie do 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, w celu:
1) udziału w Konkursie i umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie Projektu,
2) ustalenia uprawnień i zobowiązań Wnioskodawcy i Banku poprzez zawarcie Umowy oraz wykonania Umowy przez
Wnioskodawcę i Bank, w tym monitorowania realizacji Projektu oraz konsultowania narzędzi do autoewaluacji w
trakcie trwania Projektu,
3) rozliczenia Projektu i wykonania obowiązków spoczywających na Banku w związku z udzieleniem dofinansowania
na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne.
Bank zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej
iod@mbsbank.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje
dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.mbsbank.pl/RODO oraz w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
Bank po zakończeniu Konkursu zniszczy zgłoszone w Konkursie Wnioski o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 6.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1) dla celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1: do dnia 29 listopada 2020 r. dla odrzuconych Wniosków o
dofinansowanie,
2) dla celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - przez 1 rok od zakończenia Umowy, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym Umowa została zakończona,
3) dla celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 - przez 6 lat od zakończenia Umowy, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym Umowa została zakończona.
Uczestnik Projektu przed posiedzeniem Komisji może żądać usunięcia swoich danych osobowych tylko za
pośrednictwem Wnioskodawcy.
Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Bankowi, przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Bankowi, przysługuje prawo do wniesienia skargi na
przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe będą przekazywane członkom Komisji, podmiotom prowadzącym ewaluację zewnętrzną Projektu na
zlecenie Banku oraz organom publicznym, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania Umowy.
Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Projektu, a w przypadku osób nieposiadających zdolności
do czynności prawnych, które nie ukończyły 16 lat, ich przedstawiciela ustawowego, o przetwarzaniu ich danych
osobowych, a także o prawach, które im przysługują.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym do profilowania.
Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem realizacji obowiązku informacyjnego przez Bank.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację praw osób określonych w RODO.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Wnioskodawcy lub przedstawiciela
ustawowego

