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Warszawa, dnia 2018-06-07 r.

Pan dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Dyrektor
Narodowego Centrum Kultury

Szanowny Panie Dyrektorze,

zwracam się z prośbą o przystąpienie przez Narodowe Centrum Kultury do współorganizacji
projektu z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wydarzenie artystyczne XYZ.

W załączeniu przedstawiam propozycję współpracy zawierającą wstępny kosztorys oraz
harmonogram projektu.

          Z poważaniem,

.................................................
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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY*
*PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY przygotowana na podstawie Regulaminu oceny i wyboru projektów z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przy
współpracy Narodowego Centrum Kultury. Informacja o zasadach oceny oraz wyboru, jak również zasadach współpracy umieszczona jest na stronie internetowej
NCK w zakładce BIP.

DANE PARTNERA SKŁADAJĄCEGO PROPOZYCJĘ

Nazwa Partnera: Fundacja XYZ
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Jan Nowak
Adres do korespondencji: Testowa 1, 00 - 000 Warszawa
Telefon: 00 000 00 00
Mail: xyz@xyz.pl
Typ osoby prawnej: Inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych

NAZWA PROJEKTU

Wydarzenie artystyczne XYZ

OPIS MERYTORYCZNY PROJEKTU

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum."

PRZYZNANE PATRONATY

XYZ

CHARAKTER PROJEKTU

Cykliczny
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HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

L.p. Termin od Termin do Działania Podmiot
1 2018-06-11 2018-06-15 Etap przygotowawczy Partner
2 2018-06-18 2018-06-22 Zawarcie stosownych umów Partner/NCK
3 2018-06-25 2018-06-28 Realizacja wydarzenia Partner/NCK
4 2018-06-28 2018-07-06 Rozliczenie projektu Partner/NCK
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KOSZTORYS PROJEKTU - Z PODZIAŁEM NA KOSZTY ZADAŃ PARTNERA I KOSZTY
ZADAŃ NCK*

*(Podstawą współpracy przy realizacji Projektu jest zawarte przez NCK z Partnerem Porozumienie określające podział obowiązków przy jego realizacji.
Wydatkowanie przez NCK środków następuje przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.). Ostateczny podział kosztów ustalany jest na etapie przygotowania Porozumienia -
po ocenie merytorycznej i decyzji o przystąpieniu przez NCK do realizacji Projektu.

KOSZTY ZADAŃ PARTNERA

L.p. Nazwa kosztu Koszt
ogółem
PLN
(BRUTTO)

1 xyz 0.00
Razem: 0.00

KOSZTY ZADAŃ NCK

L.p. Nazwa kosztu Koszt
ogółem
PLN
(BRUTTO)

1 xyz 0.00
Razem: 0.00
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WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

L.p. Nazwa pliku

Warszawa, 2018-06-07

.................................................
                             data i podpis
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w „formularzu propozycji współpracy z NCK” przez
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231),
tel: 22 21 00 100 w celu realizacji procedury oceny i wyboru projektów z obszaru kultury i
dziedzictwa narodowego realizowanych przy współpracy Narodowego Centrum Kultury.

OŚWIADCZENIE O BRAKU FINANSOWANIA Z INNYCH PROGRAMÓW DOTACYJNYCH

W związku ze złożeniem propozycji współpracy przy realizacji projektu "Wydarzenie
artystyczne XYZ" oświadczam, że podmiot nie otrzymał dofinansowania oraz nie ubiega się o
dofinansowanie całości lub części niniejszego projektu w ramach programu dotacyjnego, za
realizację którego odpowiedzialne jest NCK.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 1) administratorem danych
osobowych Zleceniobiorcy jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w
Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl, 3) dane osobowe zawarte w „formularzu propozycji współpracy z NCK” przetwarzane będą: a) w celu realizacji
procedury oceny i wyboru projektów z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przy współpracy Narodowego Centrum Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, b) w
przypadku wybory danego projektu również w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 4) odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą
podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), 5) Zleceniobiorca posiada prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 6) dane osobowe Zleceniobiorcy
przetwarzane będą: a) przez cały okres realizacji procedury oceny i wyboru projektów z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przy współpracy Narodowego Centrum
Kultury, a po zakończeniu realizacji procedury oceny i wyboru projektów przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych
przepisach b) przez cały okres realizacji umowy i jej rozliczenia, a po zakończeniu realizacji umowy przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-
księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach. 7) Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8) podanie
danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest wymogiem umownym, w przypadku odmowy podania danych może nie dojść do zawarcia umowy.

Warszawa, 2018-06-07

.................................................
                                    podpis

Warszawa, 2018-06-07

.................................................
                                    podpis


