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Załącznik 1 do Regulaminu 

Formularz wniosku do Programu Wsparcia Mobilni w Kulturze 

[wzór] 

 

1. Dane Wnioskodawcy 

1.1. Imię i nazwisko 

 

1.2. Data urodzenia 

 

1.3. Numer telefonu: 

 

1.4. E-mail: 

 

2. Dotychczasowe działania kulturalne 

Jakie działania kulturalne (twórczość artystyczną, działania dotyczące upowszechniania 

kultury, edukacji artystycznej lub ochrony zabytków) prowadził Pan/Pani do tej pory na terenie 

m.st. Warszawy, w tym dla mieszkańców Warszawy i/lub osób odwiedzających? W jakich 

latach były prowadzone te działania? 

[maks. 2000 znaków] 

 

 

 

3. Sytuacja materialna Wnioskodawcy 

Jak ocenia Pan/Pani swoją obecną sytuację materialną? Czy, a jeśli tak, w jaki sposób zmieniła 

się w ciągu ostatnich trzech miesięcy w związku z pandemią COVID 19? Czy posiada Pan/i 

obecnie inne źródła utrzymania (np. stypendia artystyczne)? 

[maks. 1000 znaków] 
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4. Planowane Przedsięwzięcie 

4.1. Nazwa Przedsięwzięcia 

 

4.2. Termin i miejsce realizacji Przedsięwzięcia 

 

4.3. Opis Przedsięwzięcia  

Jakie działania planuje Pan/Pani podjąć, korzystając z otrzymanego wsparcia w ramach 

Programu?  

[maks. 2000 znaków] 

 

 

 

4.4. Efekty i rezultaty 

Proszę opisać co zostanie zrealizowane dzięki otrzymanemu wsparciu? 

[maks. 2000 znaków] 

 

 

4.5: Wnioskowana kwota Wsparcia: 

Prosimy wybrać kwotę Wsparcia, o którą Pan/Pani wnioskuje: 

 5000 zł brutto brutto* 

 7000 zł brutto brutto* 

 9000 zł brutto brutto* 

* Wypłacona kwota będzie pomniejszona o stosowne należności publicznoprawne, takie jak 

składki na ubezpieczenia społeczne lub/i zdrowotne oraz podatki, w zależności od rodzaju 

umowy, sytuacji i sposobu rozliczania się Wnioskodawcy. 

4.6. Informacje dotyczące wykorzystania Wsparcia 

Na co planuje Pan/i wykorzystać Wsparcie (np. swoje wynagrodzenie, zakup materiałów, 

oprogramowania, zakup szkolenia)? Prosimy o kalkulację kosztów oraz uzasadnienie 

wysokości wnioskowanej kwoty. 
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5. Załączniki dokumentujące doświadczenie (opcjonalnie) 

1. ……….. 

2. ……….. 

3. ……….. 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Realizator Programu 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Plac Zamkowy 10.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania Programu oraz powiadomienia Beneficjentów o wybraniu do realizacji ich 

przedsięwzięć. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 organizacja, promocja i przeprowadzenie Programu, publikacja informacji o 

zwycięskich zgłoszeniach oraz wybranych dzieł będących efektami Przedsięwzięcia 

na stronie internetowej Programu, (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. F RODO); 

 rozliczenie i sprawozdawczość, w tym obowiązki ubezpieczeniowe i podatkowe 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO); 

 ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w Programie, co 

stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Realizatora, takich jak 

hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący 

wsparcie IT. Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę 

informatyczną Fundacji Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania 

odpowiedniej ochrony danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej (poza UE).  

 

Dane Wnioskodawców będą przechowywane przez np. 30 dni od ogłoszenia wyników, a po 

tym terminie zostaną usunięte. Dane Beneficjentów z uwagi na fakt ich przechowywania w 

ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa 

nakazują przechowywać dokumentację księgową. 

 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz usunięcia, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy 

w zakresie ich przetwarzania. 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod 

adresrm e-mail: kontakt@mobilniwkulturze.org 

mailto:kontakt@mobilniwkulturze.org
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Zgoda na otrzymywanie newslettera o przedsięwzięciach Fundacji Stocznia [opcjonalnie] 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką drogą 

elektroniczną informacji o działaniach Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

Stocznia (dalej: Fundacja Stocznia). 

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie (00-277) 

przy pl. Zamkowym 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Celem przetwarzania 

danych osobowych jest przekazanie informacji o działaniach Fundacji Stocznia.  

 

Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną 

Fundacji Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej 

ochrony danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej (poza UE).  

 

Dane będą przechowywane w systemie CRM Fundacji Stocznia, dopóki będzie ona 

realizować przedsięwzięcia kierowane do szerokiego grona odbiorców.  

 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do nich, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych oraz 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy w zakresie ich przetwarzania.   

 

Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres stocznia@stocznia.org.pl.  

mailto:stocznia@stocznia.org.pl

