ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 17/R/2019)

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ
………………………………….…………………………………….
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)
………………………………………………..………………………
(Adres zamieszkania wnioskodawcy)
………………………………………………………………………..
(Numer telefonu)

Do:
Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

………………………………………………………………………..
(Numer PESEL)
………………………………………………………………………..
(Nr ewidencyjny DOŚ….)

1. Proszę o udzielenie zapomogi losowej w wysokości:
............................................................................................................................................................................................................
2. Swoją prośbę uzasadniam:
............................................................................................................................................................................................................
3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
Oddział banku .................................................... Numer rachunku ........................................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres .......................................................................................................................................................
Uwaga:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, poświadczające przypadek losowy oraz aktualną sytuację wnioskodawcy oraz
rodziny zamieszkującej wspólnie z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty, itp.

Oświadczenia:
Warunkiem skorzystania z zapomogi losowej przyznawanej przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP:
8971679441, jest przedłożenie wskazanych wyżej dokumentów, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym celem
przetwarzania jest rozpatrzenie niniejszego wniosku, ustalenie podstaw do przyznania zapomogi oraz realizacja zadań statutowych
DOIIB. Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ochrona żywotnych interesów wnioskodawcy lub innej osoby
fizycznej, jak również prawnie uzasadniony interes DOIIB w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres
ich przedawnienia. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych), które mogą znajdować się w kopiach
przekazywanych dokumentów, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełniania obowiązków i wykonywania
szczególnych praw przez DOIIB lub wnioskodawcę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, oraz ochrona
żywotnych interesów wnioskodawcy lub innej osoby fizycznej.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie internetowej
DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.
Oświadczam, iż znane są mi zasady przyznawania zapomogi określone w Regulaminie przyznawania zapomogi losowej członkom
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
…………………………..............................

(data i podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA DOIIB
1.

Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
(podpisy)
2. Zatwierdzono do wypłaty kwotę
……………………………………..…….……………………………………………..……………………………...………….……………….…..
………………………………….………...…………………
(podpisy)
3. Zapomogę losową przekazano przelewem / przekazem pocztowym * w dniu ……….……..…. w kwocie .......................................
słownie: ...................................................................................... dla .....................................................................................................
na konto nr / na adres * …………………………………………...............................................................................................................
………………………………………………
(podpisy)
*Niepotrzebne skreślić

