
ZAŁĄCZNIK NR 6
do Regulaminu Współpracy 

Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych
z organizacjami pozarządowymi 

i z osobami tworzącymi nieformalne grupy
inicjatywne

FORMULARZ 
AKTUALIZUJĄCY DANE ORGANIZACJI/GRUPY INICJATYWNEJ

Formularz  aktualizujący  dane  Organizacji  /  nieformalnej  grupy  inicjatywnej*) współpracującej

z Wydziałem Inicjatyw i Programów Społecznych

AKTUALNE DANE PODMIOTU 

1. Pełna nazwa Organizacji/ nieformalnej grupy inicjatywnej......................................................….....

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

2. Oznaczenie formy prawnej Organizacji: .......................…………………........................……….......

3. Nazwa rejestru/ewidencji: 

□ Krajowy Rejestr Sądowy    

□  Inny: ................................................................................................................................

4. Numer w rejestrze: .....................................................................................................………..........

5. Adres siedziby: .........................................................................................................….……….......

6. Adres do korespondencji: ...........................................................................................……….........

7. Numer telefonu: ..........................................................................................................……….........

8. Strona internetowa: ...............................................................................................……….…..........

9. Adres e-mail: .........................................................................................................……..................

10. Inne informacje ułatwiające kontakt z Organizacją / nieformalną grupą inicjatywną (np. godziny

pracy, godziny dyżurów, dane osób, z którymi można się kontaktować);

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

11. Czy Organizacja posiada status pożytku publicznego? 

□ TAK (od kiedy)....................................................................................................………………........ 

□  NIE

                              

12.  Czy  Organizacja  współpracuje  z  wolontariuszami  -  osobami  nie  będącymi  członkami

Organizacji ?

□ TAK    

□  NIE
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13. Podstawowe cele statutowe Organizacji:

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………

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

14.  Osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Organizacji  /  nieformalnej  grupy  inicjatywnej

oświadczają,  że  zapoznały  się  z treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu

i sposobach  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawach  jakie  mi  przysługują  w związku

z przetwarzaniem danych  osobowych.  [Podstawa prawna  -  art.  13  ust.  1  i  2  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)].

Wnioskodawca**):

1. ..................................................................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

2. ..................................................................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

3. ..................................................................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

Za Wydział:

...................................……................................................
(czytelnie imię i nazwisko, data)

*) Nieformalną grupę inicjatywną tworzą min. 3 osoby, które spotykają się w konkretnym, oznaczonym celu społecznym.
**) W przypadku nieformalnej grupy inicjatywnej formularz podpisują 3 osoby.
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