POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zawarte w dniu ……………………………. , we Wrocławiu, pomiędzy Fundacją „Potrafię Pomóc” Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu, 54-130
przy ul. Horbaczewskiego 24, NIP 899-264-29-28, KRS 0000303590, reprezentowaną przez
Adama Komara – Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części „Korzystającym”,
A
..............................................................................................................................................................................
/ imię i nazwisko /
/ adres zamieszkania /
..............................................................................................................................................................................
/ nr dowodu osobistego lub nr legitymacji szkolnej /
zwaną/zwanym w dalszej części „Wolontariuszem”, zostaje zawarte porozumienie następującej
treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie: pomocy
przy organizacji obsłudze imprez cyklicznych, imprez sezonowych, zbiórek, promocji
organizacji.
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące
świadczenia zgodne z powierzonymi zadaniami.
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ……………………………………...
na czas nieokreślony /określony do dnia ………………………………….r.
4. Stron zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze,
wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił
w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na
zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Zwrot wydatków, o których mowa w pkt.5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od
Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w
następującym zakresie;
a) koszty podróży;
7. Korzystający poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu
świadczeń wymienionych w pkt. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z
odrębnych przepisów.
9. Wolontariusz nie może powierzyć wykonanie zadania innej osobie.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w
zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją
socjalną i zdrowotnych osób, na rzecz, których świadczy pomoc.
11. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
13. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 7 dni.
14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

………………………………………………
Fundacja (Korzystający)

………………………………………………
Wolontariusz

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego małoletniego dziecka/podopiecznego w działaniach
określonych w powyższym Porozumieniu.

……………………………………………………………
Podpis Rodziców/Opiekunów prawnych w przypadku
Wolontariusza małoletniego

Wyrażam zgodę na upublicznienie przez Fundację mojego imienia i nazwiska w
informowania w mediach i publikacjach o działalności Fundacji.

celu

……………………………………………………………..
/Podpis/

Wyrażam zgodę na upublicznienie przez Fundację
imienia i nazwiska mojego
dziecka/podopiecznego w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności
Fundacji.

……………………………………………………………
/Podpis/

Dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.

……………………………………………………………
/Podpis/

W przypadku wizerunku
dziecka/podopiecznego

CEL

w projektach
wykorzystywanych na użytek
wewnętrzny Fundacji
w informacjach dotyczących
np. organizowanych biegów,
działań w ramach wolontariatu,
pikników
umieszczanych w materiałach
marketingowych takich jak np.
plakaty, ulotki,
wykorzystywanych na użytek
Fundacji oraz przekazywanych
podmiotom współpracującym z
Fundacją
w social mediach w celach
przekazywania informacji np.
organizowanych biegach,
działaniach w ramach
wolontariatu, piknikach
Na stronie www fundacji
Potrafię Pomóc

Podpis

podpis rodzica/opiekuna

wnioskodawcy

prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNADLA
PODPISUJĄCYCH POROZUMIENIE Z FUNDACJĄ POTRAFIĘ POMÓC
Zgodnie z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej jako „RODO”), przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez: Fundację Potrafię Pomóc na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we
Wrocławiu (dalej jako „Fundacja”):
1)

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fundacja Potrafię Pomóc na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu. Możecie się z nami skontaktować za
pomocą adresu e-mail: odo@potrafiepomoc.org.pl , a także numeru telefonu 509 685 328;
2) Dane które nam przekazujecie będą przetwarzane w celu:






pomocy przy organizacji obsłudze imprez cyklicznych, imprez sezonowych, zbiórek, promocji organizacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
w przypadku ewentualnych sporów Państwa dane I Waszych dzieci/podopiecznych mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
Administratora;
jeżeli wyrazicie zgodę na publikację Waszego imienia I nazwiska oraz wizerununku lub imienia I nazwiska lub
wizerunku Waszych dzieci/podopiecznych w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności
Administratora, będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3) Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci/podopiecznych będą mogły być udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także
upoważnionym pracownikom/współpracownikom Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
4)

Pani/Pana dane osobowe/ dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres:




5lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia,
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;
dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez
okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (chyba że przepisy
stanowią inaczej);

dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez
okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
5) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych Waszych dzieci/podopiecznych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeżeli Państwo nie podacie ich Fundacji nie możliwe będzie
zawarcie tego Porozumienia.
7) Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do Fundacji, jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania
przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).

