REGULAMIN
Programu Stypendialnego
„Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia”
(zwany dalej „Regulamin”)
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady organizacji i przebiegu programu stypendialnego:
„Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia” (zwany dalej „Programem”) organizowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację Inter Cars z siedzibą w Warszawie przy ul.
Zgrupowania AK „Kampinos” 15/Wieża B wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000905242, NIP: 1182225282, REGON: 389202699 (zwana dalej: „Fundacją”). Dane
kontaktowe Fundacji dla celów Programu to: akcelerator@intercars.eu.
Program opiera się na kluczowych wartościach, które Fundacja popularyzuje i wdraża w swoich
działaniach, tj.:
a) równości i partnerstwie,
b) wiarygodności, wysokich standardach i etyce działań,
c) pasji i zaangażowaniu,
d) innowacyjności,
e) trosce o środowisko naturalne.
Celem Programu jest wspieranie rozwoju naukowego, społecznego i zawodowego ambitnych
oraz utalentowanych uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym w szczególności techników
i szkół branżowych I i II stopnia o profilach takich jak: samochodowy, mechaniczny,
elektroniczny, logistyczny i innych związanych z motoryzacją lub logistyką. Beneficjentami
Programu powinny być osoby ambitne, zdolne, posiadające pasję, w szczególności
ukierunkowaną na branże motoryzacyjną.
Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych, w tym
dostępne na stronie internetowej Fundacji, mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc
mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
Wnioskodawcami, jak również beneficjentami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące na moment
złożenia wniosku oraz podpisania umowy stypendialnej uczniami szkół ponadpodstawowych
(dodatkowo, w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w
szczególności z powodu nieukończenia 18 roku życia, które uzyskały zgodę przedstawiciela
ustawowego).
Wnioskodawcami ani beneficjentami w ramach Programu (niezależnie od spełnienia warunków)
nie mogą być następujące podmioty:
a) członkowie organów Fundacji;
b) pracownicy Fundacji;
c) osoby, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

HARMONOGRAM PROGRAMU
Program podzielony jest na dwa etapy.
Fundacja wskazuje następujący harmonogram Programu:
a) pierwszy (I) etap:
•
•

01.09.2022 r. - 30.09.2022 r. – nabór wniosków składanych poprzez aplikację
online;
01.10.2022 r. – 31.10.2022 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych
wniosków;

•

do 02.11.2022 r. – informacja o wyłonieniu wnioskodawców zakwalifikowanych
do II etapu (w liczbie max. 30);

b) drugi (II) etap:
•
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03.11.2022 r. – 13.11.2022 r. – termin na przekazanie prezentacji przez
wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu;
• 14.11.2022 r. – 02.12.2022 r. – ocena formalna i merytoryczna prezentacji;
• do 2.12.2022 r. – ogłoszenie wyników II etapu;
• 5.12.2022 r. – 30.12.2022 r. – podpisywanie umów stypendialnych;
• 01.01.2023 r. – 31.08.2023 r. – realizacja umów stypendialnych.
Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych czynności określonych w ww. harmonogramie
określone są w dalszych częściach Regulaminu.
STYPENDIA I UMOWY STYPENDIALNE
Intencją Programu jest wyłonienie 20 odpowiednich beneficjentów, którym Fundacja zaoferuje
zawarcie umów stypendialnych.
Wysokość stypendium pieniężnego dla beneficjenta umowy stypendialnej, na warunkach w niej
określonych, będzie wynosić łącznie 8000,00 zł brutto, wypłacanych w 8 równych ratach (po
1000,00 zł brutto). Wypłata stypendium pieniężnego nastąpi w formie przelewu, po zawarciu
umowy stypendialnej, pierwsza rata nie wcześniej niż w styczniu 2023 roku.
Częścią umowy stypendialnej jest "Indywidualny Akcelerator” – tj. indywidualny dla każdego
beneficjenta program szkoleń, mentoringu, warsztatów, wydarzeń lub innych benefitów,
stworzony w oparciu o potrzeby rozwojowe i edukacyjne beneficjenta. Zawierając umowę
stypendialną, beneficjent będzie zobowiązywał się do aktywnego uczestnictwa w części
czynności wchodzących w skład Indywidualnego Akceleratora, na zasadach określonych w
umowie stypendialnej, a zaciągnięcie przedmiotowego zobowiązania (jak również innych
zobowiązań oraz złożenie oświadczeń wskazanych w umowie stypendialnej) będzie warunkiem
zawarcia umowy stypendialnej i otrzymania benefitów z niej płynących.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być jednak rozumiane jako
zobowiązujące Fundację do wybrania określonej minimalnej liczby beneficjentów (w
szczególność w przypadku braku zgłoszeń odpowiednich Wniosków/wnioskodawców w liczbie,
o której mowa w ust. 1), przyznania wsparcia w określonej minimalnej ilości lub o jakiejkolwiek
minimalnej wartości, czy zawarcia jakiejkolwiek umowy stypendialnej. Odpowiednio, wnioski nie
wiążą wnioskodawców, ani beneficjentów (poza zobowiązaniem wnioskodawcy lub beneficjenta
do podania pełnych i zgodnych z prawdą informacji oraz oświadczeń).
Wiążące zobowiązania któregokolwiek z podmiotów (Fundacji, wnioskodawcy, beneficjenta)
zawarte będą wyłącznie w umowie stypendialnej i zostaną w niej ściśle określone. Program (do
momentu zawarcia umów o wsparcie na zasadach w nich określonych) co do zasady nie tworzy
roszczeń dla którejkolwiek ze Stron. W celu uniknięcia wątpliwości, nie stanowi to jednak
ograniczenia odpowiedzialności związanej z podaniem nieprawdziwych informacji we
wnioskach, czy prowadzenia negocjacji umowy stypendialnej w złej wierze.
I ETAP
Wniosek zgłoszenia udziału w Programie („Wniosek”) powinien spełniać następujące warunki:
a) być złożony w terminie 01.09.2022 r. - 30.09.2022 r., poprzez formularz aplikacyjny online za pośrednictwem strony Programu www.fundacja.intercars.eu/akcelerator/
(dalej zwany "Formularzem”);
b) zostać kompletnie wypełniony, co oznacza konieczność przede wszystkim udzielenia
wszystkich informacji wymaganych zgodnie z Formularzem oraz odpowiedzenia na
pytania tam umieszczone, w sposób tam wskazany;
c) być podpisany przez uprawnione osoby; w przypadku, w którym osoba składająca
wniosek posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, złożenie wniosku
powinno nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego; zgoda
przedstawiciela ustawowego powinna zostać załączona do wniosku;
d) zawierać wszelkie informacje istotne z punktu widzenia Programu;
e) zawierać informacje precyzyjne i zgodne z prawdą;

f)

do Formularza powinien zostać załączony skan wypełnionej komputerowo (na wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisanej odręcznie opinii o
wnioskodawcy, sporządzonej przez osobę godną zaufania i ważną dla wnioskodawcy;
g) dodatkowo, wnioskodawca może (nie jest to obowiązkowe) załączyć do Formularza
oświadczenie (własne oraz odpowiednio opiekuna prawnego - w przypadku osób
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych) – według wzoru
stanowiącego załącznik numer 3 - dotyczące sytuacji ekonomicznej i społecznej
wnioskodawcy lub wnioskodawcy rodziny, jak również odpowiednich dokumentów,
czy opinii osób trzecich, z których wynika, że sytuacja majątkowa, rodzinna lub
zdrowotna wnioskodawcy może mieć istotny wpływ lub uniemożliwiać realizację
planów edukacyjnych i ambicji rozwojowych. Jeśli takie dane są przekazywane, to do
Formularza powinien zostać załączony również skan podpisanej odręcznie zgody
(również na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu) wnioskodawcy oraz
jej/jego przedstawiciela ustawowego – jeśli wnioskodawca posiada ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
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Składając Wniosek, wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 Wniosek.
Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wniosek może
uzyskać w I etapie Programu maksymalnie 100 punktów.
Szczegółowe kryteria i sposób oceny Wniosków w I etapie Programu są następujące (punktacja):
a) wnioskodawca posiada osiągnięcia w konkursach, zawodach branżowych i olimpiadach
(0-35 punktów)
o
laureat w konkursach, zawodach i olimpiadach o profilu wskazanym w pkt I.3
powyżej (0 - 18 pkt.)
o
finalista w konkursach, zawodach i olimpiadach o profilu wskazanym w pkt I.3 (0 10 pkt.)
o
laureat lub finalista w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach przedmiotowych
(0 - 5 pkt.)
o
uczestnik w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach przedmiotowych (0 lub 2 pkt.)
b) wnioskodawca posiada wyjątkowe zdolności i osiągnięcia oraz plany na rozwój (0-55
punktów)
o
otrzymał/a inne nagrody i wyróżnienia w okresie nauki w szkole średniej (naukowe,
sportowe, za działalność społeczną) (10 pkt. za każdą nagrodę, maksymalnie 20
pkt.)
o
realizuje aktywnie swoje zainteresowania, przedstawił w sposób zrozumiały i
przekonujący swoje działania naukowe, społeczne lub zawodowe (0 – 20 pkt.)
o
przedstawił/a wizję swojego rozwoju na następne 2 lata w sposób jasny i zrozumiały
(0-10 pkt.)
o
rozumie, co jest potrzebne, aby jego/jej plany mogły zostać zrealizowane (0 - 5 pkt.)
c) sytuacja finansowa lub społeczna kandydata może utrudniać mu realizację planów i
ambicji edukacyjnych i rozwojowych (0-10 punktów)
o
wnioskodawca przedstawił oświadczenie swoje (w przypadku osób pełnoletnich)
lub rodzica/opiekuna prawnego, z którego wynika, że jego sytuacja majątkowa,
rodzinna lub zdrowotna może mieć istotny wpływ lub uniemożliwiać realizację
planów edukacyjnych i ambicji rozwojowych; jak również
o
wnioskodawca przedstawił inny dokument, z którego wynika, że jego sytuacja
majątkowa, rodzinna lub zdrowotna może mieć istotny wpływ lub uniemożliwiać
realizację planów edukacyjnych i ambicji rozwojowych lub z załączonych przez
wnioskodawcę rekomendacji osób godnych zaufania wynika, że jego sytuacja
majątkowa, rodzinna lub zdrowotna może mieć istotny wpływ lub uniemożliwiać
realizację planów edukacyjnych i ambicji rozwojowych.
Na podstawie oceny Wniosków sporządzona zostanie lista rankingowa, począwszy od osób z
najwyższą liczbą punktów.
Maksymalnie 30 wnioskodawców, których Wnioski uzyskają największą liczbę punktów, zostanie
zakwalifikowanych do II etapu konkursu (wnioskodawcy niezakwalifikowani - według kolejności
z listy rankingowej – stanowić będą listę rezerwową).
Wnioskodawcy zakwalifikowani do II etapu otrzymają informację o tym drogą elektroniczną (na
adres wskazany w Formularzu).
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II ETAP
II etap Programu polega na opracowaniu (w formie eseju, filmu albo pokazu slajdów) prezentacji
odpowiadającej na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty masz zostać stypendystą Programu
Akcelerator?
Prezentacja musi zostać przesłana drogą elektroniczną na adres akcelerator@intercars.eu do
dnia 13 listopada 2022 (rozmiar prezentacji nie może przekroczyć 15 slajdów, a w przypadku
nagrania 7 minut).
Jeden wnioskodawca zakwalifikowany do II etapu może przesłać jedną prezentację.
Prezentacje (przy czym w tym etapie prezentacje oceniane są wraz z Wnioskiem, w szczególności
informacjami udzielonymi na I etapie) oceniane są według następujących kryteriów:
a) wnioskodawca ma sukcesy lub jest uzdolniony/a lub realizuje zainteresowania w
dziedzinie, która jest powiązana z misją Fundacji Inter Cars,
b) wnioskodawca ma plan swojego rozwoju (naukowego lub zawodowego) na najbliższe
2 lata i rozumie, w jaki sposób Program może mu/jej pomóc w jego realizacji.
Na podstawie oceny prezentacji wytypowane zostaną osoby do zawarcia umowy stypendialnej
(w maksymalnej liczbie 20 osób).
Fundacja podejmie próbę kontaktu (na dane udostępnione w Formularzu) i rozmowy z
wnioskodawcami, którzy zostali wytypowani do zawarcia umowy stypendialnej, w celu
uzgodnienia treści umowy stypendialnej, w szczególności Indywidualnego Akceleratora. W
przypadku dojścia do pełnego porozumienia między Fundacją, a wnioskodawcą (w tym
opiekunem prawnym, jeśli wnioskodawca posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych)
co do praw i obowiązków każdej ze stron, jak również wszystkich innych istotnych okoliczności,
podmioty te zawrą odpowiednią umowę stypendialną. Fundacja zawrze maksymalnie 20 umów
stypendialnych.

KOMISJA STYPENDIALNA
Wszelkich ocen formalnych i merytorycznych w ramach I etapu Programu, w szczególności
Wniosków dokonuje wytypowany przez Zarząd Fundacji pracownik Fundacji. Wszelkich ocen
formalnych i merytorycznych w ramach II etapu Programu, w szczególności prezentacji,
dokonuje Komisja Stypendialna („Komisja”).
Komisja składa się z 3-7 osób, wybranych przez Zarząd Fundacji.
Członkowie organów i zespołu (w tym pracownicy) Fundacji mogą być członkami Komisji.
Członkami Komisji mogą być również eksperci z zakresu edukacji i stypendiów, znawcy i
pasjonaci branży motoryzacyjnej.
Przewodniczący Komisji będzie wybrany spośród członków Komisji i będzie odpowiedzialny za
sprawne i rzetelne przeprowadzenie prac oraz zachowanie zasad obiektywizmu i równości.
Komisja działa w oparciu o zapisy Regulaminu, Regulaminu Komisji Stypendialnej (uchwalonego
przez Zarząd Fundacji) oraz Statutu Fundacji. Pracownik działa w oparciu o zapisy Regulaminu,
oraz Statutu Fundacji.
Decyzje Komisji podejmowane będą bezwzględną większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.
Wszelkie decyzje Komisji (czy pracownika Fundacji) podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd
Fundacji, co oznacza, że Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany decyzji Komisji (lub pracownika
Fundacji). Prace Komisji wspiera od strony organizacyjnej oraz protokołuje sekretarz Komisji.
Decyzje podjęte przez Komisję (lub pracownika) i zatwierdzone przez Zarząd Fundacji (jak
również decyzje Zarządu Fundacji w przypadku zmiany decyzji Komisji lub pracownika) nie
podlegają zaskarżeniu i są ostateczne.

DANE OSOBOWE
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
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Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy wnioskodawca/beneficjent spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa.
Fundacja ma prawo w każdym momencie trwania Programu wykluczyć z udziału
wnioskodawcę/beneficjenta, którego działania naruszają postanowienia Regulaminu lub który
odmówił współpracy przy weryfikacji, o której mowa w ust. 1.
Regulamin jest dostępny na stronie Programu www.fundacja.intercars.eu/akcelerator/.
Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji warunków Programu lub
postanowień Regulaminu (lub wcześniejszego zakończenia Programu) w każdym czasie, co
pozostaje jednak bez wpływu na zawarte umowy stypendialne, chyba że co innego będzie
wynikało z ich treści.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Zatwierdzono w dniu 24 sierpnia 2022 roku,
w imieniu Fundacji Inter Cars
Signed by /
Podpisano przez:
Jacek Lech
Piotrowiak
Date / Data:
2022-08-24 16:25

_________________________________
Jacek Piotrowiak
Prezes Zarządu Fundacji

Załącznik nr 1 – Wzór opinii o wnioskodawcy

Opinia dotycząca
(imię i nazwisko ucznia):
Imię i nazwisko
wypełniającego:

Adres e-mailowy

Kim jest Pan/Pani dla kandydata? Od jak dawna zna Pan/Pani kandydata?

Prosimy opisać osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub społeczne ucznia.

Prosimy opisać, jakie wyjątkowe zdolności ma kandydat? Jak je do tej pory rozwijał?

Jaką wedle Pana/Pani wiedzy wizję lub plan własnego rozwoju posiada kandydat?

Jakiego rodzaju wsparcia potrzebowałby kandydat, żeby rozwijać swój potencjał i talent? Czym obecnie
jest ten potencjał ograniczany?

Miejsce na dodatkowe informacje o sytuacji kandydata, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas
oceny aplikacji.

Miejscowość i data
Czytelny podpis
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby sporządzającej opinię
Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA INTER CARS z siedzibą przy ul. Zgrupowania AK
"Kampinos" 15 / Wieża B, 01-943 Warszawa. Dane osobowe osoby, która sporządziła opinię o
Wnioskodawcy przetwarzane będą w celu oceny złożonego wniosku o stypendium w Programie
Fundacji - „Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia” (podstawa prawna: realizacja prawnie
uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO). W przypadku ewentualnych sporów
dane osobowe osoby, która sporządziła opinię o Wnioskodawcy mogą być również przetwarzane w
celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora, oraz w celu nawiązania kontaktu
(podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest koniecznym warunkiem przyjęcia opinii

o Wnioskodawcy. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości zrealizowania
ww. celu. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia wniosku. Dane przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Odbiorcami danych osobowych
w niezbędnym zakresie mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze z zakresu prawa, edukacji;
podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do
żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Z praw tych można skorzystać
poprzez skierowanie wniosku na powyżej wskazany adres siedziby administratora lub na adres poczty
elektronicznej: iod@intercars.eu. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator przetwarza dane
w sposób naruszający przepisy RODO.

Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawców oraz ich
przedstawicieli ustawowych.
Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA INTER CARS z siedzibą przy ul. Zgrupowania AK
"Kampinos" 15 / Wieża B, 01-943 Warszawa.
Dane osobowe Kandydata na Beneficjenta lub opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu oceny
złożonego wniosku stypendium w Programie Fundacji - „Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia”
(podstawa prawna: czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO); dane osobowe
szczególnych kategorii dotyczące Kandydata na Beneficjenta, np. dotyczące zdrowia, ujawniające
pochodzenie rasowe lub etniczne, będą przetwarzane w tym celu na podstawie zgody Kandydata albo
opiekuna prawnego (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 9 ust. 2 lit a RODO).
Wyrażoną zgodę można wycofać w każdej chwili. Jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku ewentualnych sporów dane
osobowe Kandydata na Beneficjenta Fundacji mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń bądź obrony praw administratora, oraz w celu nawiązania kontaktu (podstawa prawna:
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane Wnioskodawcy będącego opiekunem Kandydata na Podopiecznego/Beneficjenta Fundacji będą
przetwarzane również w celu zweryfikowania uprawnienia do reprezentowania Kandydata na
Podopiecznego/Beneficjenta (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest koniecznym warunkiem rozpatrzenia wniosku o
przyznania stypendium. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości objęcia
wsparciem finansowym Fundacji.
Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia wniosku albo do czasu ewentualnego
cofnięcia zgody, jeżeli nastąpi to wcześniej. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z
przepisów kodeksu cywilnego.
Odbiorcami danych osobowych w niezbędnym zakresie mogą być: podmioty świadczące usługi
doradcze z zakresu prawa, ochrony zdrowia, edukacji; podmioty będące dostawcami rozwiązań
teleinformatycznych, kurierzy i Poczta.
Kandydatowi i reprezentującemu go opiekunowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Z praw tych można skorzystać poprzez
skierowanie wniosku na powyżej wskazany adres siedziby administratora lub na adres poczty
elektronicznej: iod@intercars.pl. Kandydatowi i reprezentującemu go opiekunowi przysługuje również
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że
administrator przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Dotyczy
(imię i nazwisko kandydata do
Programu Akcelerator):
Imię i nazwisko
wypełniającego:
Adres e-mailowy

* Rodzina oznacza następujących członków wchodzących w jej skład: rodziców dzieci lub opiekunów prawnych i zamieszkujące

wspólnie i

pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się/studiują
stacjonarnie, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w
związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o
którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do
członków rodzin obydwojga rodziców.
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie
wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

Jaki był średni miesięczny dochód netto rodziny w 2021 roku?*

Proszę podać liczbę osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym*:

Jaki był średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w 2021 roku?*

Proszę opisać w kilku zdaniach sytuację finansową, rodzinną lub zdrowotną, która może mieć istotny
wpływ na realizację planów edukacyjnych i zawodowych kandydata do Programu Akcelerator
(max.300 słów):

Miejscowość i data
Czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FUNDACJĘ INTER CARS moich – lub Kandydata na
Podopiecznego / Beneficjenta Fundacji pozostającego pod moją opieką – danych osobowych

szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym danych zawartych w załączonych
do wniosku oświadczeniach, dostarczonej przeze mnie dokumentacji medycznej, dokumentacji z
Ośrodków Pomocy Społecznej lub Ośrodków Pomocy Rodzinie, i innych dokumentach, w szczególności
takich jak: recepty i rachunki, lub danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, w celu oceny
złożonego wniosku o objęcie wsparciem finansowym Fundacji.
Zgoda może być w każdej chwili wycofana, jednak może to spowodować brak wzięcia pod uwagę
przedmiotowych danych przy ocenie wniosku i prezentacji w ramach Programu. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
………………………………………………….………………..
(data i czytelny podpis)

