
WNIOSEK 

 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 

 

 

 

Łęczna, dnia ………………. 

Imię i nazwisko:……………………… 

Tel. ………………………………….. 

W imieniu …………………………… 

                
(np. Rady Oddziałowej Rodziców) 

 

           Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 

  im. Tadeusza Kościuszki 

  ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna 

 

 Zwracam się z prośbą o pomoc finansowa w kwocie …………………………... 

Powyższe środki chcę przeznaczyć na: …………………………………………….. … , 

w terminie: …………………………………………………………………………….. . 

Krótki opis zadania (celu): ………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………….. 

Osobą odpowiedzialną za realizację w/w zadania (celu) jest: 

Imię i nazwisko:…………………………………… 

Tel. ………………………………………………… 

Osobą odpowiedzialną za rozliczenie środków (zebranie i opisanie faktur
1
) jest: 

Imię i nazwisko:…………………………………… 

Tel. ………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszym formularzu przez 

Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21- 010 

Łęczna w celu realizacji niniejszego wniosku lub zadań określonych w Statucie Szkolnym, Rocznym Planie 

Rady Rodziców i Regulaminie Rady Rodziców oraz oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą 

informacyjną dotyczącą przysługujących mi praw w zakresie ochrony danych osobowych (znajdującą się na 

drugiej stronie wniosku). 

            

 

 

……………………………….. 
(czytelny podpis) 

                                                 
1
 Faktury BEZ NUMERU NIP (został on zlikwidowany końcem 2016 roku). Dane do faktury: Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21- 010 Łęczna. 



KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  ZBIERANIA  DANYCH OD OSOBY, 

KTÓREJ TE DANE DOTYCZĄ 

 

Uprzejmie informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydium Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, zwane dalej Administratorem. 

            Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 kontakt w zakresie ochrony danych osobowych do Administratora:   

rrsp2leczna@wp.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku, działań 

statutowych Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Łęcznej i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

 podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działalność ustawowa Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej i uchwały 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

 5) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich  

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich z poza EOG. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku. 

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

Łęczna 11.09.2018 r. 


