Nothilfe Ukraine

Antrag
auf Zuwendung als Unterstützung für die erste Woche in Deutschland
ADRA Deutschland e.V. ist eine staatlich anerkannte, gemeinnützige Hilfsorganisation, die Projekte in
der Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit durchführt. Im Rahmen unseres
Vereinszwecks unterstützen wir in der Ukraine-Krise.
Wir unterstützen Menschen – unabhängig von ihrer politischen und religiösen Anschauung, ihrer
ethnischen Herkunft oder ihrem Geschlecht.
Nach Erhalt Ihres Antrages wird er von unserer Seite gesichtet. Nach unserer Freigabe wird die lokale
Ortsgemeinde Ihnen den Betrag in bar auszahlen. Dies kann 1-2 Tage dauern.
Hierbei handelt es sich nicht um einen Kredit, sondern um Hilfe durch Spendengelder. Sie müssen
den Betrag nicht zurückzahlen.
Ich beantrage folgende Höhe an Fördergelder:
☐ Erwachsene = 86 € für 7 Tage
☐ Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre = 76 € für 7 Tage
☐ Kinder zwischen 6 und 13 Jahre = 66 € für 7 Tage
☐ Kinder zwischen 0 und 5 Jahre = 58 € für 7 Tage
________________________
Ausweisnummer
________________________
Nachname, Vorname des Empfängers
________________________
Geburtsdatum
________________________
Name + Anschrift, der bei ADRA registrierten Unterkunft
Auszahlungsbestätigung des Geldbetrages

________________________
Unterschrift des Empfängers / Gesetzlicher Vertreter

________________________
Unterschrift Gemeindeleiter

________________________
Datum, Ort
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Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass ADRA Deutschland e.V. meine personenbezogenen Daten:
•
•
•
•
•

Name
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Anschrift
Passnummer

ausschließlich zum Zwecke der Organisation meiner Unterbringung und
Unterstützung im Rahmen der angebotenen Hilfsmaßnahmen von ADRA
Deutschland e.V. erhoben und gespeichert werden.
Die Einwilligung steht mir völlig frei zu.
o Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe
von Gründen für die Zukunft widerrufen kann, indem ich per E-Mail
(Ukraine-Hilfe@adra.de) meinen Widerruf gegen die Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten mitteilen.
Ich bestätige hiermit, dass ich das Informationsblatt zum Datenschutz empfange,
habe und zur Kenntnis genommen habe. ADRA Deutschland e.V. hat mich darauf
hingewiesen, dass ich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit haben (Art. 15-21 DSGVO), sowie auf Einreichung einer Beschwerde beim externen
Datenschutzbeauftragten. Der externe Datenschutzbeauftragte von ADRA
Deutschland e.V. ist erreichbar unter: datenschutz.adra@uimc.de

_____________________
Vorname, Name

_____________________

______________________

Ort, Datum

Unterschrift
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На надання безповоротноі фінансовоі допомоги на перший
тиждень перебування у Німеччині
ADRA Deutschland e.V. — є затвердженою державою неприбутковою
організацією з надання допомоги, яка здійснює проєкти з надання допомоги
при катастрофах та співпробітництві у розвитку. В рамках завдання
нашої організаціі ми також надаємо допомогу під час кризи в Україні.
Ми підтримуємо людей – незалежно від їх політичних та релігійних
переконань, та етнічного походження чи статі.
Після отримання вашої заявки ми її переглядаємо. Після нашого схвалення
місцева церква виплатить вам суму готівкою. Це може зайняти 1-2 дні.
Це не позика, а допомога через пожертвування. Вам не потрібно повертати
суму.
Я подаю заявку на финансову допомогу:
☐ Дорослі = 86 євро за 7 днів
☐ Молодь від 14 до 17 років = 76 € за 7 днів
☐ Діти від 6 до 13 років = 66 € за 7 днів
☐ Діти від 0 до 5 років = 58€ за 7 днів
________________________
номер документа
________________________
Прізвище, ім’я одержувача
________________________
дата народження
________________________
Iмя + адреса проживання зареєстрованого в ADRA

Підтвердження сплати грошової суми
________________________
Підпис одержувача / законного представника
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Заява про згоду на обробку моїх даних
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних ADRA Deutschland e.V.:
• Прізвище
• Номер телефону
•Адреса електронної пошти
• Адреса
• Номер паспорта
які збираються та зберігаються виключно з метою організації мого
проживання та підтримки в рамках заходів допомоги, які пропонує ADRA
Німеччина e.V.
Я повністю добровільно даю свою згоду.
Мені відомо, що я можу відкликати в майбутньому цю згоду в будь-який час
без пояснення причин, надіславши повідомлення електронною поштою
(Ukraine-Hilfe@adra.de), про відкликання дозволу на обробку моїх
персональних даних.
Цим я підтверджую, що я отримав /ла інформаційний лист про захист даних
і взяла до уваги. ADRADeutschland e.V. повідомила мене, що я маю право
на інформацію, виправлення, видалення, та на обмеження обробки,
перенесення даних за (ст. 15-21 DS-GVO) як і право подати скаргу до
зовнішнього експерта із захисту даних. Зовнішній експерт із захисту даних
ADRA Deutschland e.V. доступний за адресою: datenschutz.adra@uimc.de
_____________________
Iм'я, Прiзвище
_____________________ ___________________________________
Місце, дата, підпис

