
   

WNIOSEK O PRZYZNANIE DAROWIZNY 
 

 
Szarych pól NIE wypełniają osoby 
fizyczne 

Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o darowiznę: 
 
 

NIP/PESEL: KRS: 
 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na które ma zostać przelana darowizna: 

Z uwagi na art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018, 
poz. 1036 z późn. zm.) prosimy o informację czy są Państwo organizacją, o której mowa 
w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450  z późn. zm.), prowadzącą działalność 
społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 tej Ustawy.  

tak nie 

Czy podmiot jest jednostką sektora finansów publicznych? tak nie 

Czy podmiot jest płatnikiem podatku VAT? tak nie 

Do wniosku dołączono kopie dokumentów regulujących ustrój prawny (np. statut, umowa) tak nie 

Cel, na który zostanie przeznaczona otrzymana darowizna (proszę o zakreślenie celu/celów wymienionych 
poniżej, który jest zbieżny z celami Państwa organizacji): 

a) ekologia i ochrona środowiska, 
b) ochrona i promocja zdrowia, 
c) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 
d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  
e) działalność wspomagająca integrację społeczności lokalnych,  
f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,  
g) wypoczynek dzieci i młodzieży,  
h) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
i) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  
j) turystyka i krajoznawstwo,  
k) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,  
l) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, ratownictwo i ochrona ludności,  
m) promocja i organizacja wolontariatu,  
n) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,  
o) kult religijny.  
p) Inny (jaki?) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH) 
 

Na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że: 
1) Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, adres: 
ul. Łużycka 25 A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana 
dalej „Spółką”. 

2) Inspektor Ochrony Danych 
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25 A, 75-111 
Koszalin, adres email: iodo@meckoszalin.pl 

3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach: 

a. przyjęcie i rozpatrzenie wniosku z przyznanie darowizny - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia, 
b. realizacji wniosku z przyznanie darowizny - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia,  
c. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f Rozporządzenia, 
d. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. 

4) Udostępnianie danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:  

a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, 

b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki, 
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową, 
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki 

5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6) Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego 
z przepisów podatkowych lub rachunkowych).  

7) Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych 
b. prawo do sprostowania danych osobowych,  
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,  
f. prawo wniesienia sprzeciwu,  
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu 

o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Z powyższych praw (a - g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25 A, 75-111 Koszalin. 

8) Wymóg podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej 
ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

                                                                                               ………………………………………… 
                                                                                    (data i podpis wnioskodawcy – tylko osoby fizyczne) 
 

Data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o darowiznę: 
 

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