Wniosek o dofinasowanie organizacji seansów filmów studyjnych
zgodnie z komunikatem Stowarzyszenia Kin Studyjnych nr 1 z dnia 27 października 2020 r.
I.

Dane wnioskodawcy

Nazwa
Siedziba / Adres
działalności
Adres do korespondencji
(jeżeli inny niż adres
podany powyżej)
NIP
REGON; KRS (jeśli
dotyczy)
Nazwa Banku, nr konta
Dane osoby
reprezentującej
wnioskodawcę

imię i nazwisko

Dane kontraktowe

imię i nazwisko

pełniona funkcja

numer telefonu; email

II.

Dane obiektu kinowego

Nazwa
Adres

Liczba sal kinowych z
podziałem na miejsca

III.

Oświadczenia Wnioskodawcy:

W imieniu wnioskodawcy, jako osoba upoważniona do reprezentacji, oświadczam że:
1) wnioskodawca jest członkiem Programu Sieci Kin Studyjnych w roku 2020 r.
2) zapoznałam/em się z Regulaminem SKS w tym komunikatem Stowarzyszenia Kin Studyjnych nr
1 z dnia 27 października 2020 r. i deklaruję, że Wnioskodawca spełnia warunki udziału w
Programie Sieci Kin Studyjnych określone w jego postanowieniach,
3) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w repertuarze kina wskazanego we wniosku
nie mniej niż 40% seansów stanowiły filmy europejskie i studyjne w tym nie mniej niż 15%

seansów filmy polskie zgodnie z ust. 3 pkt b komunikatu Stowarzyszenia Kin Studyjnych nr 1
z dnia 27 października 2020 r.
4) niniejszym wnioskuje o przyznanie dofinasowanie organizacji seansów filmów studyjnych w
roku 2020 w ramach programu Sieci Kin Studyjnych zgodnie z Regulaminem Sieci Kin
Studyjnych w tym komunikatem Stowarzyszenia Kin Studyjnych nr 1 z dnia 27 października
2020 r.
5) zapoznałam/em się z dołączoną do wzoru wniosku informacją na temat przetwarzania danych
osobowych podanych we wniosku oraz umowie przystąpienia do Programu SKS.
6) wyrażam zgodę na udostępnienie Operatorowi Programu Sieci Kin Studyjnych tj.
Stowarzyszeniu Kin Studyjnych z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ul. Kazimierza
Wielkiego 21 (KRS: 0000251929) raportów dotyczących obiektu wskazanego w Części II za 2019
rok, a przekazywanych do poprzedniego Operatora Programu – Filmoteki Narodowej Instytutu
Audiowizualnego za pośrednictwem aplikacji boxoffice.pl.

I.

Data i podpisy

Data i miejscowość:

Podpis:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
„RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych z siedzibą w Zielonej Górze (65047) przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 (KRS: 0000251929, dalej: Administrator). Z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować za pomocą adresu email
biuro@stowarzyszeniekinstudyjnych.pl
2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przystąpienia do Programu Sieci Kin Studyjnych
(art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach kontaktowych i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub wykonania
obowiązków prawnych wynikających z rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia ww. umowy.
3. Dane będą przez okres potrzebny do rozpatrzenia wniosku w sprawie zawarcia umowy przystąpienia do Programu
Sieci Kin Studyjnych, a w przypadku zawarcia tej umowy - przez cały okres jej trwania, a po jej rozwiązaniu przez
okres wynikający z przepisów prawa lub potrzebny w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami
sprawozdawczości, w tym wobec PISF.
4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą użyte do profilowania.
5. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora, o ile zapoznanie się z tymi
danymi będzie niezbędne dla wykonania ich obowiązków służbowych, związanych z realizacją celów określonych
powyżej. Dane mogą być także przekazywane podmiotom wspomagającym działalność Administratora m.in.
świadczącym usługi IT, usługi księgowe i rachunkowe, usługi prawne itp. Odbiorcą danych mogą być podmioty
zagraniczne, w tym podmioty spoza obszaru Unii Europejskiej (m.in. Google LLC), w oparciu o zatwierdzone przez
Komisję Europejską zabezpieczenia prawne tj. tzw. Standardowe Klauzule Umowne lub inną zatwierdzoną
podstawę transferu danych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wykonanie Umowy) oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba fizyczna ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa
UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

