Data wniosku ……………………..
Dane osoby, składającej wniosek
Imię i nazwisko ………………………………………………………..
Imię i nazwisko beneficjenta oraz numer subkonta JiM ………………………………………………………………………

WNIOSEK O REFUNDACJĘ
Proszę o refundację poniesionych kosztów związanych z leczeniem, terapią lub rehabilitacją wyżej
wymienionego beneficjenta. Do wniosku załączam następujące oryginały faktur/rachunków
dokumentujących poniesione koszty:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr Faktury /rachunku

Data faktury

Wartość faktury

Opis faktury

Ponadto załączam (zaznacz właściwe):

□ Orzeczenie o niepełnosprawności
□ Zalecenia specjalisty
Kwotę refundacji proszę przekazać na rachunek bankowy nr :

Dane właściciela rachunku:
imię, nazwisko /nazwa i adres………………………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis
Administratorem danych osobowych jest Fundacja JiM. Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celu: założenia subkonta, jego obsługi, w tym zaksięgowania czy wypłaty środków, zawarcia umowy darowizny. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością założenia subkonta oraz jego obsługę.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; art. 6
ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które polegają na realizacji rozliczeń, utrzymywaniu kontaktu z opiekunami prawnymi
Beneficjentów.
Odbiorcami danych osobowych będą: wskazany we wniosku bank, operatorzy płatności, dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesu refundacji, stali
współpracownicy Administratora obsługujący proces refundacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia subkonta, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw co do
przetwarzania moich danych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.

