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powtórny  pierwszorazowy 

Imię i nazwisko Beneficjenta/osoby wnioskującej:  

Imię i nazwisko dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej): 

Data urodzenia:  

Adres do korespondencji/wysyłki kart:

E-mail: Telefon:  

Średni miesięczny koszt leczenia: 

Sytuacja zawodowa: uczeń       student bezrobotny emeryt rencista osoba pracująca  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulamin ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie 

wsparcia w zakupie leków i środków medycznych dla członków Towarzystwa „J-elita”, osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszczonym na stronie www.j-elita.org.pl w zakładce "Wparcie na zakup leków" 
oraz w pełni go akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych którym jest Polskie Towarzystwo 
Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita", ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa w celu uczestnictwa w projekcie 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, prowadzonego przez DOZ Fundację Dbam o Zdrowie. Dane będą przetwarzane do czasu odrzucenia 
wniosku lub (w przypadku otrzymania wsparcia) przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu. Zostałem/am poinformowany/a, że 
mam prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, a także ograniczenia ich przetwarzania. 

Proszę opisać przebieg choroby oraz swoją aktualną sytuację finansową a także przedstawić wykaz 

leków wraz z miesięcznym kosztem leczenia. 

Wniosek o przyznanie wsparcia na zakup leków i środków medycznych 2019

http://www.j-elita.org.pl/
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……………………………………. 
 miejscowość i data 

……………………………………. 
      podpis osoby wnioskującej 
 lub przedstawiciela ustawowego 
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