
Wypełnia PNWM / Informacja o PROJEKCIE: 

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów podróży wg Wytycznych wspierania PNWM 
dla UCZESTNIKÓW 
Brałam/em udział w ww. projekcie PNWM i wnioskuję o dofinansowanie kosztów przejazdu zgodnie 
z Wytycznymi wspierania PNWM. Swoim podpisem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z polityką ochrony danych osobowych PNWM 
(informacja na drugiej stronie formularza lub na www.pnwm.org/ochrona-danych): 

 jechałam/em pociągiem /autobusem / leciałam/em samolotem.
 jechałam/em samochodem o numerze rejestracyjnym: 

z  kod pocztowy:        do kod pocztowy:

wiozłam/em ze sobą (nazwiska osób): 

imię i nazwisko:  

adres zamieszkania:  

telefon:   e-mail:

właściciel rachunku bankowego:  

numer rachunku bankowego (IBAN): PL
 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRZEJAZDU NASTĄPI WYŁĄCZNIE: 
• na wniosek o zwrot kosztów przejazdu złożony w PNWM. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni 

od zakończenia projektu/wydarzenia (decyduje data stempla pocztowego).
• po okazaniu oryginałów skasowanych biletów komunikacji publicznej.
• maksymalna wysokość dofinansowania kosztów podróży wynosi 0,60 PLN za kilometr. Kilometry oblicza się na podstawie trasy w 

jedną stronę od miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu.
• Odległość zostanie obliczona na podstawie Google-Maps. Jeżeli jednym samochodem podróżowało więcej uczestników projektu, 

dofinansowanie przysługuje wyłącznie kierowcy.
• w przypadku uzasadnionej konieczności skorzystania z taksówki, za przedłożeniem paragonów w oryginale wraz z krótkim 

wyjaśnieniem. 

miejscowość/data:   podpis: 

Załączniki:  skasowane bilety komunikacji publicznej / paragony za przejazd taksówką
proszę o odesłanie oryginałów

Wypełnia PNWM: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Administracja 
ul. Alzacka 18  

03-972 Warszawa

 PNWM, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa

Koordynator/ka: 
Numer EV: 
Nazwa Projektu: 
Data i miejsce: 

Kwota: 

Data: 

Podpis: 

http://www.pnwm.org/ochrona-danych


Ochrona danych osobowych PNWM 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie, 
zakresie i celu przyjmowania oraz przetwarzania danych osobowych. W przypadku dodatkowych pytań 
dotyczących ochrony danych osobowych przez PNWM, prosimy o kontakt z Inspektorami Ochrony Danych, 
którzy są do Państwa dyspozycji w siedzibach PNWM: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Deutsch-Polnisches Jugendwerk 
ul. Alzacka 18 Friedhofsgasse 2 
03-972 Warszawa 14473 Potsdam 
tel.: +48 22 518 89 10 Tel.: +48 331 28479-0 
e-mail: ochronadanych@pnwm.org E-Mail: datenschutz@dpjw.org

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym dla dofinansowania 
kosztów przejazdu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dofinansowanie kosztów przejazdu. 

Administratorami przekazanych danych osobowych w wyżej wymienionym celu są m.in. organizatorzy 
projektu/wydarzenia oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży“ (PNWM) ze wskazanymi 
powyżej siedzibami w Polsce i w Niemczech. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RODO). Obowiązkowy okres 
przechowywania danych istotnych dla celów księgowych wynosi 10 lat. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: 
ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
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