
FUNDACJA PERSPEKTYWA 
ul.  Zygmunta Krasińskiego 59 lok. 14 

01-755 Warszawa 
NIP: 5252735502 

KRS: 0000712354 
 

 

Wniosek o dotację dla podmiotów indywidualnych  
 

1. Dane Wnioskodawcy 

Forma opieki (zaznaczyć właściwą odpowiedź X): 
….. Rodzina naturalna 
….. Rodzina zastępcza “spokrewniona”  
….. Niezawodowa rodzina zastępcza 
….. Zawodowa rodzina zastępcza 
….. Zawodowa (specjalistyczna) rodzina zastępcza 
….. Zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego  
….. Rodzinny dom dziecka 
….. Placówka rodzinna  
….. Wychowanek rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka 
 

Imię ……………………………….. 

Nazwisko ……………………………….. 

Adres ……………………………….. 

Telefon ……………………………….. 

Email ……………………………….. 

Właściciel i nr rachunku bankowego: 

………………………………..………………………………………….... 

Liczba dzieci w RZ / RDD: ……………………………….. 



Dochód Rodziny (miesięczny z uwzględnieniem wszystkich 
świadczeń na dzieci): 

………………………………..………………………………………….... 

 

2. Proszę opisać sytuację swojej rodziny (ilość członków rodziny, 
ich charakterystyka, problemy, itd.) 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

 

3. Dane Dziecka 

Imię ……………………………….. 

Nazwisko ……………………………….. 

Wiek ……………………………….. 

Szkoła ……………………………….. 

Dodatkowe zajęcia ……………………………….. 

Zainteresowania ……………………………….. 



Szczególne uzdolnienia i osiągnięcia: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

4. Dotacja 

Czy w przeszłości korzystali Państwo z dotacji Fundacji 
Perspektywa? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

Proszę podać dokładny cel, na którego realizację Państwo 
wnioskują wraz z uzasadnieniem. 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 



Kosztorys (oferta, wycena rzeczoznawcy itp - w uzasadnionych 
przypadkach): 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

………………………………..………………………………………….... 

 

………..…………………….... 

(Miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Fundacji Perspektywa na przetwarzanie moich         
danych osobowych znajdujących się w niniejszym wniosku oraz dokumentach         
załączonych do wniosku w celu aktywnego udziału w akcjach Fundacji zgodnie z            
obowiązującymi przepisami prawa oraz na kontakt ze mną. 

W przypadku wprowadzenia do wniosku danych osobowych, które nie dotyczą osoby           
podpisującej wniosek lub załączenia do wniosku dokumentów obejmujących dane         
osobowe osoby, która nie podpisała wniosku, oświadczam, że przetwarzam te dane           
osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz mam prawo przekazać          
Fundacji Perspektywa te dane osobowe oraz w imieniu Fundacji zobowiązuję się dopełnić            
wobec osób trzecich obowiązek informacyjny określony poniżej. 
 
 

…………….....…………………….... 
(Data i czytelny podpis) 



Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Perspektywa z siedzibą w Warszawie          
przy ul. Krasińskiego 59 lok. 14, 01-755 Warszawa, KRS: 0000712354.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosków o dotację dla podmiotów            
indywidualnych.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a)            
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016            
r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Przetwarzane kategorie danych osobowych          
to dane osobowe znajdujące się we wniosku oraz dokumentach dołączonych do wniosku.            
Odbiorcą danych osobowych są podmioty wspomagające Fundację Perspektywa w jej          
działalności. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia          
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec          
przetwarzania , a także żądania ich przeniesienia. Każdemu przysługuje prawo dostępu           
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia         
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do            
przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych         
osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu            
na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże może to uniemożliwić realizację          
wniosków o dotację dla podmiotów indywidualnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


