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Wzory oświadczeń Zleceniobiorcy
dotyczące wykonywania świadczeń wolontariatu przez wolontariuszy lub członków organizacji/ wniesienia wkładu rzeczowego/podatku VAT/spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych


Oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące wykonywania świadczeń wolontariatu przez wolontariuszy lub członków organizacji 

Oświadczam, że w realizację zadania publicznego pod nazwą: …………………………………….w ramach umowy nr …….., zawartej w dniu ………………. w ………………………………, zaangażowani byli następujący wolontariusze i/lub członkowie organizacji:

Imię i nazwisko
Ilość  przepracowania godzin
Stawka godzinowa
Wartość
Rodzaj zaplanowanych do 
wykonywania czynności, numer i nazwa pozycji kosztorysu 










Razem:

X

X

W sumie ……………………zł (słownie: ………………………………)	

...........................................		                                                 ................................................................................
miejscowość, data	    	                  	                                   Osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli                                                                                                              
                           			                                                          (pieczęć organizacji, podpisy)

Oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące wniesienia wkładu rzeczowego  

Oświadczam, że w realizację zadania publicznego pod nazwą: …………………………………….w ramach umowy nr …….., zawartej w dniu ………………. w ………………………………, został wniesiony następujący wkład rzeczowy:

Nazwa zasobu rzeczowego
Wartość
Numer i nazwa pozycji kosztorysu 






Razem:



W sumie ……………………zł (słownie: ………………………………)	

...........................................		                                                 ................................................................................
miejscowość, data	    	                  	                                   Osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli                                                                                                              
                           			                                                                                      (pieczęć organizacji, podpisy)
Oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące podatku VAT


Oświadczenie dotyczące sprawozdania z realizacji zadania pn. ................................................................ 

Oświadczam, że ..................................................................................................................(nazwa podmiotu), nr NIP................................................. jest płatnikiem / nie jest płatnikiem* podatku VAT. 
Podatek VAT jest / nie jest* kosztem.
					
...........................................		                                                 ................................................................................
miejscowość, data	    	                  	                                   Osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli                                                                                                              
                           			                                                                                   (pieczęć organizacji, podpisy)



Oświadczenie Zleceniobiorcy dotyczące spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych


Oświadczenie

dot. sprawozdania z realizacji zadania pn…………………………………………….., realizowanego
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki pn. ,,Małopolska Gościna” – IV edycja, zgodnie z umową numer:…………….
z dnia…………….

Zleceniobiorca oświadcza, iż w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym
z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych osoby, których dane te dotyczą, złożyły stosowne oświadczenie zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych oraz że Zleceniobiorca przekazał w imieniu Zleceniodawcy klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 14 RODO”



...........................................		                                                 ................................................................................
miejscowość, data	    	                  	                                   Osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli                                                                                                              
                           			                                                                                   (pieczęć organizacji, podpisy)






