
 
 

POROZUMIENIE 

Zawarte w dniu ______________________ pomiędzy: 

Fundacją Parasol Roztocza reprezentowaną przez Panią Wiolettę Kozyra, prezes Zarządu 

a 

Podopiecznym/Rodzicem lub Prawnym Opiekunem Podopiecznego1: 

Panem/Panią _____________________________________________________________________________________, zamieszkałym/-ą 

_____________________________________________________________________________________, legitymującym/-ą się dowodem 

osobistym _______________________________________________. 

§1. 

Zawarcie niniejszego Porozumienia jest warunkiem objęcia Podopiecznego działalnością statutową 

Fundacji. 

§2. 

Na mocy niniejszego Porozumienia Fundacja udostępnia Podopiecznemu rachunek bankowy prowadzony 

przez Raiffeisen Bank Polska S.A, numer rachunku: 16175011070000000027936989, do przekazywania 

darowizn na podstawie indywidualnych apeli Podopiecznego bądź osób reprezentujących Podopiecznego 

oraz gromadzenia środków pieniężnych w ramach kampanii 1% podatku od osób fizycznych. 

§3. 

1. Fundacja ma prawo do pomniejszania środków pieniężnych przekazywanych dla Podopiecznego 

przez osoby fizyczne i prawne o koszty wynikające z konieczności ponoszenia przez Fundację 

wydatków związanych z udzielaniem pomocy  (koszty utrzymania i eksploatacji biura, bankowe, 

księgowe, prawne, inne osobowe, rzeczowe, itp.). 

2. Fundacja pobiera 5% prowizji od każdej wpłaty (dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz 

Podopiecznego przez osoby fizyczne i prawne oraz środków zebranych w ramach kampanii 1% 

podatku od osób fizycznych) na pokrywanie kosztów, o których mowa w §3, pkt. 1.  

§4. 

1. Fundacja zobowiązuje się przekazać Podopiecznemu środki pieniężne: 

o uzyskane ze zbiórki w ramach 1% podatku za dany rok kalendarzowy w kwocie będącą 

sumą kwot przekazanych na rzecz Fundacji przez konkretnych podatników, którzy jako 

cel szczegółowy wskazali w swoim zaznaniu podatkowym Podopiecznego, pomniejszone 

o prowizję, o której mowa w §3. 

o przekazane na rzecz Podopiecznego przez osoby fizyczne lub prawne w postaci darowizn 

pomniejszone o prowizję, o której mowa w §3. 

2. Zebrane pieniądze mogą zostać przekazane Podopiecznemu w gotówce lub  przelane na numer 

konta podany we WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY OSOBOM FIZYCZNYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDACJI PARASOL ROZTOCZA (załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia) po przedłożeniu 

przez Podopiecznego, bądź osobę reprezentującą Podopiecznego rachunków, faktur VAT oraz 

biletów komunikacyjnych wystawionych na Fundację Parasol Roztocza oraz opisanych przez 

Podopiecznego lub osobę reprezentującą Podopiecznego. 

3. Wypłata środków może nastąpić dopiero po wpływie środków na konto Fundacji i przekazania 

właściwych rozliczeń przez urzędy skarbowe. 

 
1 Właściwie podkreślić. 



 
 

4. Podopieczny zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanych środków finansowych na realizację 

celu opisanego we WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY OSOBOM FIZYCZNYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDACJI PARASOL ROZTOCZA. 

5. Jeżeli Podopieczny nie rozpocznie wydatkowania środków pieniężnych w ciągu dwóch lat od 

zawarcia niniejszego Porozumienia, środki te zostaną przesunięte na realizację celów 

statutowych Fundacji. 

6. W przypadkach losowych (np. śmierci Podopiecznego), skutkujących wygaśnięciem 

Porozumienia pieniądze zgromadzone na koncie Fundacji na rzecz Podopiecznego zostaną 

przesunięte na realizację zbieżnego celu statutowego.  

§ 5 

1. Fundacja zezwala Podopiecznemu na wykorzystanie logo Fundacji, jej nazwy i  materiałów 

promocyjnych tylko i wyłącznie do celów pozyskania środków z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

2. Podopieczny jest zobowiązany za każdym razem konsultować takie zamierzenie z Fundacją. 

3. Materiały promujące pozyskanie 1% podatku dla Podopiecznego rozpowszechniane przez niego 

powinny zostać przekazane do wiadomości Fundacji. Fundacja ma prawo zgłosić zastrzeżenie do 

tych materiałów. 

4. Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego zobowiązane są informować fundację na 

bieżąco o stanie zdrowia Podopiecznego oraz przekazywać jego aktualne zdjęcia. W przypadku 

gdyby stan zdrowia Podopiecznego uległ znaczącej zmianie, Podopieczny bądź osoby 

reprezentujące Podopiecznego są obowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Fundacji oraz przedstawienia aktualnej dokumentacji lekarskiej.  

§ 6 

Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć 

Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, lub ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewywiązania się przez drugą Stronę z zobowiązań wynikających z 

porozumienia. 

§ 7 

Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

___________________________    ________________________________________________________________________ 

Prezes Fundacji Podopieczny lub osoba reprezentująca Podopiecznego (rodzic, 

opiekun prawny) 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru i rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie świadczenia przez Fundacją (rekrutacji do otrzymania świadczenia ze strony Fundacji)  zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z 
art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i 
podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu, przez który 
dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu 
nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

_______________________________                                                 ______________________________________ 

Miejscowość, data                                                                 Podpis 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych 
Fundacji Parasol Roztocza z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ulica Zamojska 42A a w szczególności niesienia pomocy 
potrzebującym, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2018 poz. 1191 na 

             stronie http://www.parasolroztocza.pl/ *; 

        na stronie  https://www.facebook.com/parasolroztocza/ *; 

         na stronie https://www.instagram.com/fundacja_parasol_roztocza/ *; 

         na ulotkach promocyjnych*; 

* Zaznaczyć właściwie. 
 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i 
innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji Parasol Roztocza i Facebook oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. 

Fundacja Parasol Roztocza  w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park California 
94025, USA informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z 
RODO. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC ) 

 

_______________________________                                                 ______________________________________ 

           Miejscowość, data                                                                              Podpis 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Zamojskiej 42A, NIP 

921-203-12-86 REGON 360888475, KRS 0000545849, tel. (+48) 668 897 229,  fundacja@parasolroztocza.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tulej, kontakt możliwy pod numerem tel. nr. +48 532 542 707; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                   

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• Art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większe j liczbie 

określonych celów; 

• Art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu realizacji porozumienia między podopiecznym i Fundacją  

• Art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości  

• Art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administrator w celi dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora. 

lub  

• Art.9 ust.2 lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych 

celach, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym 

mowa w ust. 1; 

http://www.parasolroztocza.pl/
mailto:fundacja@parasolroztocza.pl


 
 

• Art.9 ust.2 lit. d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń 

przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod 

warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w 

związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 

10 lat. 

6. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. 

Przetwarzanie danych będzie odbywać się do czasu wycofania zgody bądź nie dłużej niż 5 lat  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

8. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: 

osobom upoważnionym przez nas naszym pracowniom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom: ZUS, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uzyskania wsparcia od Fundacji. 

11. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park California 94025, USA informuje, że spółka przystąpiła do 

programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO. 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC ) 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

