Miejscowość…………….., data………………….
Adresat wniosku:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY

I.

Dane wnioskodawcy
Pełna nazwa podmiotu

Adres

Adres do korespondencji

NIP:

KRS:

OPP:

www:

Tel.

e-mail:

Osoba do kontaktu

Tel.

e-mail:

II.

Przedmiot darowizny
Wniosek dotyczy: Zaznaczyć odpowiednie

Mienie o charakterze historycznym
Mienie w postaci materiałów lub urządzeń

☐
☐

tabor kolejowy

☐

Opis i dane identyfikujące przedmiot darowizny:

III.

Informacje o działalności wnioskodawcy

Opis działalności
Proszę przedstawić w punktach główne cele i obszary prowadzonej działalności

IV.

Informacje o przeznaczeniu darowizny
Szczegółowy opis projektu, przedsięwzięcia
Proszę określić: cel na jaki zostaną wykorzystane mienie/pojazd historyczny pozyskane drogą
darowizny, lub inne istotne informacje np.: związane z restauracją przedmiotu darowizny,
finansowaniem itp.

Inne istotne informacje dotyczące celu darowizny

V.

Załączniki

1. Opinia konserwatora zabytków w przypadku zabytkowego pojazdu historycznego, w zakresie
zmiany lokalizacji zabytku oraz podmiotu odpowiedzialnego za jego stan.1
2. Potwierdzenie posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia w zakresie sprawowania
opieki nad zabytkami ruchomymi, będącymi wytworami techniki kolejowej2
3. Statut Wnioskodawcy
4. Oświadczenie RODO
5. Inne dokumenty………………………….

Czytelny podpis wnioskodawcy lub
podpis z pieczęcią imienną

1
2

Dotyczy tylko pojazdu historycznego
Dotyczy tylko pojazdu historycznego

Ocena wniosku. Wypełnia właściwa Spółka.

1. Wycena przedmiotu darowizny

2. Możliwy termin pozyskania/przekazania przedmiotu darowizny

3. Opinia właściwej jednostki organizacyjnej, na terenie której znajduje się przedmiot

4. Opinia wewnętrzna Spółki

5. Uwagi

Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO
Oświadczam, składając podpis na niniejszym wniosku,
wniosku są prawdziwe.

że wszystkie informacje podane w niniejszym

„PKP Intercity” S.A.., działając na mocy art. 13 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. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku ze złożonymi
dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu zakupowego przed zawarciem umowy, jest „PKP
INTERCITY” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym
przez administratora danych, inspektorem ochrony danych tel. 22 474 21 15 adres e-mail: iod@intercity.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej obsługi procesu zakupowego przed
zawarciem umowy. Zakres danych obejmuje dane podane w treści zgłoszenia do procesu zakupowego.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 6 ust 1 lit. a i lit. b 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.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w prowadzonym procesie zakupowym.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej
umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez
czas wymagany przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

