
 

 

 

 

 

PRZEDKŁADAJĄC WNIOSEK ELEKTRONICZNY OŚWIADCZAM, ŻE PODANE PRZEZE MNIE INFORMACJE SĄ PRAWDZIWE 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA SPÓŁKI GRUPA ŻYWIEC S.A. / ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. 

 Nie dotyczy pracowników DISTRIBEV 

Upoważniam pracodawcę do przekazania Fundacji Rozwoju Przyszłości danych o moich dochodach z ostatnich 6 m-cy 

 

 
 

 

 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w przesłanych dokumentach przez Fundację Rozwoju Przyszłości w celu 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną, która jest integralną częścią 

wniosku o stypendium 

 

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Fundacja Rozwoju Przyszłości z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. 
 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Fundacji Rozwoju Przyszłości nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez email dane.osobowe@grupazywiec.pl  
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium art. 6 ust. 1 lit.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda) 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. oraz dostawcy usług IT.  
 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w celu rozpatrzenia otrzymanego 

wniosku lub do momentu zakończenia procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych, 

b. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez skierowanie maila na fundacja@grupazywiec.pl  

c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do ubiegania się o przyznanie stypendium. Konsekwencją niepodania danych może być 

brak możliwości uzyskania świadczenia.  

Miejscowość i data: Podpis Potencjalnego Beneficjenta / Wnioskodawcy: 

 

Miejscowość i data: Podpis Potencjalnego Beneficjenta / Wnioskodawcy: 

 

Miejscowość i data: Podpis Pracownika: 
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