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Przyznanie darowizny w programie grantowym Fundacji mBanku  
pn. „Wakacje z matematyką”  

  

Szanowni Państwo, 

 

Zarząd Fundacji mBanku rozpatrzył Państwa wniosek w konkursie grantowym Fundacji mBanku pn. 

„Wakacje z matematyką” i przeznaczył na jego realizację kwotę ……… zł (słownie: ……………złotych).  

  

Przyznane dofinansowanie powinno być wykorzystane zgodnie z Regulaminem konkursu oraz opisem 

projektu i budżetem określonym w złożonym przez Państwa wniosku grantowym. Darowizna mFundacji 

zostanie przekazana na wskazany we wniosku numer konta bankowego.   

 

Przyjęcie darowizny oznacza akceptację Regulaminu konkursu oraz warunków zawartych w niniejszym 

liście i obliguje Państwa do ich przestrzegania. W przeciwnym razie są Państwo zobowiązani do  pisemnej 

odmowy przyjęcia listu i dokonania zwrotu przyznanej kwoty w terminie 30 dni od jej przekazania.  

 

Przyjmując darowiznę są Państwo zobowiązani do złożenia sprawozdania merytorycznego i  finansowego 

z realizacji projektu, w terminie do 30 września 2018 roku. Formularz sprawozdania jest udostępniony na 

stronie mFundacja.pl, w zakładce poświęconej programowi „Wakacje z matematyką”. 

 
Ponadto, wraz z przyjęciem dofinansowania przyznanego w ramach złożonego wniosku, zobowiązują się 

Państwo do poinformowania każdego z uczestników biorących udział w dofinansowanym projekcie, 
którego dane osobowe będą przetwarzane w ramach projektu, o treści klauzuli informacyjnej stanowiącej 
Załącznik 1 do niniejszego listu. 

 
Jednocześnie upoważniamy Państwa do umieszczenia w celach informacyjnych we wszystkich 

publikacjach oraz materiałach związanych z dofinansowanym projektem logotypu mFundacji oraz 

informacji: „Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.  

 

W razie dodatkowych pytań, mogą się Państwo kontaktować z fundacją dzwoniąc pod numer 22 438 23 

18 lub pisząc na adres fundacja@mbank.pl.  

  

  

Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w realizacji Państwa projektu.  

 
 

 

 
Z poważaniem, 

 

Prezes Zarządu Fundacji 

 

Iwona Ryniewicz 
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Załącznik nr 1  

 

Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 

w Warszawie ("Administrator"). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes 

Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) 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 ("RODO"), 

związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu 

udostępnili Państwo swoje dane osobowe. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w 

ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze 

środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w 

celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora.   

 

Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i 

nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer 

rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program 

społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.  

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres: w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez 

okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot 

realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem; w zakresie 

celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego 

związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Prawnie uzasadniony 

interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o 

dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo 

są beneficjentami. 

 

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia 

danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora 

pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest 

realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami. 
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