
















 

 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU NABORU  

DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO „KULTURA MOBILNA”  

W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

EDYCJA 2020 

Oznaczenie Naboru, w ramach którego składany jest wniosek: Nabór nr :  ………….. 

Czy wnioskodawca chce, by wniosek był oceniany w ramach kolejnych Naborów zgodnie 

z § 4 ust. 1 Regulaminu  -            Tak ❑       Nie ❑ 

 

FORMULARZ WNIOSKU 

 

DANE WNIOSKODAWCY  

W PRZYPADKU GRUP NIEFORMALNYCH: DANE PRZEDTAWICIELA  

I POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW GRUPY 

WNIOSKODAWCA / PRZEDSTAWICIEL GRUPY 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

STRONA WWW LUB INNA 

Jeśli Wnioskodawca taką posiada. 

 

CZŁONKOWIE GRUPY 

1/ 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

STRONA WWW LUB INNA  



 

 
 
 
 

Jeśli taką posiada. 

2/ 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

STRONA WWW LUB INNA 

Jeśli taką posiada. 

 

BIOGRAM WNIOSKODAWCY / PRZEDSTAWICIELA GRUPY 

 

Objętość do 1000 znaków. 

 

BIOGRAMY CZŁONKÓW GRUPY 

 

Objętość do 1000 znaków. 

 

 

Objętość do 1000 znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

PLAN PROJEKTU 

1/ OPIS 

Opis działań zaplanowanych w ramach projektu, w tym m.in. cel wyjazdu, jego wpływ na 

rozwój artystyczny, zawodowy lub naukowy wnioskodawcy, a także na promocję jego dorobku 

na poziomie krajowym i międzynarodowym; lista organizatorów i partnerów, innych 

współtwórców, współrealizatorów i uczestników; informacja, czy przedstawione we wniosku 

działania stanowią kontynuację innych aktywności wnioskodawcy bądź mogą być 

kontynuowane w przyszłości oraz czy są innowacyjne/ niestandardowe. 

 

 

 

2/ SKRÓCONY OPIS 

 

Objętość do 1000 znaków. 

 

3/ HARMONOGRAM 

terminy Działania 

00.00.2019 wyjazd  

(skąd i dokąd) 

00.00.2019 Proszę wymienić wszystkie działania związane 

z projektem w czasie pobytu. 

00.00.2019 przyjazd (skąd i dokąd) 

4/ BUDŻET 

A. proponowana wysokość wkładu Strefy 

Kultury Wrocław: 

0000,00 pln 

Wnioskowana kwota. Suma kosztów transportu i 

zakwaterowania. Nie może przekraczać 3000 zł. 

transport 

Należy podać jego rodzaj oraz plan podróży. 

0000,00 pln 

Jeśli kwota określona jest w obcej walucie, należy 

podać jej wysokość w tej walucie, jak i 

przybliżoną wartość w złotych według kursu 

NBP. 

zakwaterowanie 

Należy podać jego rodzaj oraz miejsce. 

0000,00 pln 



 

 
 
 
 

Jeśli kwota określona jest w obcej walucie, należy podać jej 
wysokość w tej walucie, jak i przybliżoną wartość w złotych 

według kursu NBP. 

B. inne koszty lub świadczenia 

Należy podać i nazwać wtedy, jeśli są również 

zaplanowane. 

0000,00 pln 

Suma kwot podanych niżej. 

 0000,00 pln 

Jeśli kwota określona jest w obcej walucie, należy 

podać jej wysokość w tej walucie, jak i 

przybliżoną wartość w złotych według kursu 

NBP. 

 0000,00 pln 

Jeśli kwota określona jest w obcej walucie, należy 

podać jej wysokość w tej walucie, jak i 

przybliżoną wartość w złotych według kursu 

NBP. 

ZGODA WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Działając w imieniu własnym / reprezentowanej przeze mnie grupy nieformalnej w składzie: 

………………………………….., wyrażam zgodę na (proszę zaznaczyć właściwe pole ❑, zaznaczenie pól oznaczonych  „*” 

jest niezbędne dla wzięcia udziału w Naborze): 

1) ❑ * przetwarzanie przez Strefa Kultury Wrocław, 50-067 Wrocław, ul. Świdnicka 8B, wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury przez Prezydenta Wrocławia w dniu 02.07.2012r. pod nr 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-

81, REGON 021907538 (SKW) i przez podmioty biorące na jej zlecenie udział w realizacji Naboru do PROGRAMU 

PARTNERSKIEGO „KULTURA MOBILNA” W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH SKW, 

podanych w toku Naboru, a tu w niniejszym formularzu, moich i członków reprezentowanej przeze mnie grupy, 

danych osobowych w celu przeprowadzania Naboru i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w 

szczególności w celu komunikacji, ogłoszenia wyników Naboru, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

2) ❑ przetwarzanie przez SKW moich danych w przyszłości, na czas nieokreślony, celem informowania mnie o 

kolejnych Naborach do Programu, w tym skontaktowania się ze mną w tym celu na dane kontaktowe podane w 

formularzu, w tym adres e-mai i telefon kontaktowy 

3) ❑ zgoda niniejsza wymieniona w punkcie 2)  obejmuje przekazywanie danych odbiorcom i osobom trzecim celem 

ich przetwarzania zgodnie z zakresem zgody. 

4) ❑ przetwarzanie przez SKW na czas nieokreślony moich danych osobowych podanych w formularzu w celach 

informacyjnych i marketingowych polegających na promocji działań, produktów i usług  SKW i jej partnerów 

handlowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany 

przez mnie adres e-mail /numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)  

2. ❑* Zostałem/Zostałam pouczony/pouczona o tym, że: 

1) moje dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie w celu 

przeprowadzania Naboru i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu Naboru, a w szczególności 

w celu komunikacji z Wnioskodawcami, a także ogłoszenia wyników Naboru (art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO 

na czas niezbędny do przeprowadzenia Naboru, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązany jest do 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Naboru, a w razie zaznaczenia któregoś z pól 

nieobowiązkowych wskazanych w punkcie 1. podpunkt 2)-4)  także na podstawie wyrażonej przeze mnie 

dobrowolnie zgody  do czasu jej odwołania, a po tym okresie w celu wykonania zobowiązań administratora 

do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej, związanej z realizacją Naboru (art. 6 ust. 1 pkt c), na 

czas niezbędny do realizacji w/w zobowiązania i w ramach uzasadnionego interesu administratora, w tym 

działalności marketingowej, ustalania i dochodzenia roszczeń, prawa do dokumentowania własnej 



 

 
 
 
 

działalności (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). 

2) Administratorem moich danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą przetwarzane w 

miejscu prowadzenia działalności przez administratora we Wrocławiu (50-079), przy ul. Ruskiej 46B. 

Inspektorem Ochrony Danych ze Strony SKW jest Pan Sebastian Sobecki (dane kontaktowe: 

iod@strefakultury.pl), aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW, w tym dane kontaktowe, 

podane są na stronie: www.strefakultury.pl. 

3) przysługuje mi prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, 

prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu  Ochrony 

Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania moich  danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO) ze względu na szczególne okoliczności istniejące po mojej stronie, a 

także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie 

zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Naborze (a więc danych 

wymaganych we Wniosku) oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  moich 

danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym w  ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności 

wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. 

4) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym  w celu realizacji postanowień Regulaminu Naboru może 

przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy  realizacji celu przetwarzania, w tym 

organizacji Naboru, jak i realizacji Programu. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym 

zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW. 

5) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na 

adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” 

lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”. 

 

 

 
Skąd dowiedzieliście się o Kulturze Mobilnej? Będziemy wdzięczni za odpowiedź! 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

                                                                                         ………………………..  

podpis, data  

























…………………, dnia ……….… r. 

 

 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Działając imieniem własnym, ja niżej podpisana/y …………….zamieszkała/y 

…………………… PESEL……………………, niniejszym upoważniam  ……………………….., 

zamieszkałą/ego: ……………………,  PESEL ………………………, do dokonywania w moim 

imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wzięcia przeze 

mnie udziału w ramach grupy nieformalnej realizującej Projekt 

…………………..…………….. w składzie: ……………………………………………………………………. 

w Naborze do programu Kultura Mobilna edycji 2020, w tym złożenia wniosku w 

dowolnym Naborze w ramach edycji 2020, o treści według uznania pełnomocnika, a 

w razie wyboru wniosku, zawarcia w moim imieniu, jako członka w/w grupy 

nieformalnej, z Organizatorem Programu Kultura Mobilna, którym jest Strefa Kultury 

Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, zarejestrowana w 

Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Wrocław pod 

numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, 

umowy o realizację projektu zgłoszonego we wniosku, w tym w przedmiocie 

udzielenia w/w instytucji,  zezwolenia na przetwarzanie dotyczących mnie danych 

osobowych, korzystanie z mojego wizerunku i przysługujących mi do Projektu praw 

własności intelektualnej. Upoważnienie niniejsze w szczególności obejmuje prawo 

pełnomocnika do: 

1. Złożenia wniosku w dowolnym Naborze w ramach edycji 2020 Programu, o 

treści i na warunkach według uznania pełnomocnika, 

2. Zawarcia w moim imieniu umowy o treści i na warunkach według uznania 

pełnomocnika, w tym złożenia w moim imieniu oświadczeń w przedmiocie 

wyrażenia zgód i upoważnień niezbędnych do jej wykonania,  

3. Pobierania kwot z tytułu umowy.  

 

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 


