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Wniosek  
 

o przydzielenie wczasów  w ____________________________________________________ 

 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

 

- Nazwisko: _______________________________________________________________ 

 

- Imię:  _______________________________________________________________ 

 

- PESEL:      _______________________________________________________________ 

 

- Adres, nr telefonu: _________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

-     Ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym:  _____________________________ 

 

- Dochody wszystkich osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe – załączyć  

zaświadczenia (odcinek renty/emerytury, decyzja, zaświadczenie o zarobkach):  

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Niniejszym oświadczam, że mój stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestnictwie na  

turnusie. 

 

3. W przypadku bezzasadnej rezygnacji z turnusu zostanę obciążony kosztami z tym    

związanymi.  

 

 

4.   Podpis wnioskodawcy:  ___________________________________________________ 

 

 

5.  Decyzja oddziału TDN w  ____________________________________________________ 

 

Wnioskodawcy  przydziela się turnus w ___________________________________________  

 

w następującym terminie: ______________________________________________________ 

 

Koszt turnusu: _______________________ Darowizna: _____________________________ 

 
 

Podpisy członków Zarządu oddziału: 

 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 
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Klauzula informacyjna 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 informujemy, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Dobroczynne 

Niemców na Śląsku z siedzibą w 45-013 Opole przy ul. Krupniczej 15, zwane dalej 

Administratorem. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: biuro@tdns.org.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych 

Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku i nie będą udostępnianie innym 

osobom ani instytucjom. 

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo 

Dobroczynne Niemców na Śląsku z siedzibą w 45-013 Opole przy ul. Krupniczej 15. 

2) Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3) Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

..........................................................  ................................................................................ 

            (data)                (podpis) 

 

mailto:biuro@tdns.org.pl


3 

05.2018 

 


