
Fundacja Dzieci.org
ul. Kliny 14

37-433 Przyszów
tel. 501 602 605

e-mail: fundacja@dzieci.org

POROZUMIENIE

Porozumienie, zwane dalej Umową, zawarte w Przyszowie dnia ....................... (wypełnia fundacja) 
pomiędzy:
Fundacja Dzieci.org, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy pod nr: 0000801801, NIP: 8652572235, REGON: 384281748 z siedzibą w 
Przyszowie, przy ul. Kliny 14, reprezentowaną przez Ireneusza Pacek, zwanym dalej Fundacją a 
Beneficjentem:
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................
adres zamieszkania: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
telefon: ................................................................
email: ..................................................................

zwanym dalej Beneficjentem.
Działający w imieniu własnym / reprezentowany przez rodzica / reprezentowany przez opiekuna 
prawnego.  (niepotrzebne skreślić).

Reprezentant/ci:  (wypełnić tylko jeśli dotyczy)
Rodzic / opiekun prawny (niepotrzebne skreślić)
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................
adres zamieszkania: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
telefon: ................................................................
email: ..................................................................

Rodzic / opiekun prawny (niepotrzebne skreślić)
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................
adres zamieszkania: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
telefon: ................................................................
email: ..................................................................
zwanym dalej Reprezentantem. 

§1 
Na podstawie niniejszego Porozumienia Fundacja przyjmuje Beneficjenta jako swojego 
Podopiecznego. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że celem Porozumienia jest szeroko rozumiana
współpraca w zakresie rehabilitacji, aktywizacji, integracji społecznej - odnajdywania się w 
społeczeństwie osób niepełnosprawnych i chorych, ciężko poszkodowanych w wyniku urazów i 
chorób.
§ 2 
Fundacja nadaje numer członkowski – Jest to numer ewidencyjny Subkonta Beneficjenta w 
rejestrze Fundacji: ....................... (wypełnia fundacja). W trakcie realizacji porozumienia fundacja 
może przydzielić Beneficjentowi dodatkowe numery członkowskie.
§ 3 
W celu gromadzenia środków finansowych przez Beneficjenta, Fundacja: - udostępnia 



Beneficjentowi subkonto/konta bankowe według rodzaju wskazanego w Regulaminie, - zapewnia 
Beneficjentowi rzetelną, profesjonalną księgowość i rachunkowość środków zebranych na 
subkoncie, - zapewnia Beneficjentowi miejsce na stronie internetowej www.dzieci.org, - udostępnia
niezbędne dane Beneficjenta podmiotom współpracującym w celu utworzenia indywidulanego 
profilu w serwisach internetowych umożlwiającego gromadzenie dodatkowych środków na 
subkoncie. 
§ 4 
Subkonto/Konto służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat środków pieniężnych pochodzących 
z darowizn otrzymywanych przez Fundację od osób fizycznych i osób prawnych (firm) i 
kierowanych bezpośrednio do tego Beneficjenta.
§ 5 
1. Fundacja nie pobiera opłat za prowadzenie subkonta.
§ 6 
Wszystkie środki gromadzone na rzecz Beneficjenta są księgowane na jego subkoncie i 
przeznaczane na jego potrzeby i będą wydatkowane według jego życzenia pod warunkiem 
zgodności z celami statutowymi Fundacji określonymi w statucie Fundacji.
§ 7 
Fundacja zobowiązuje się do wykonania indywidualnej woli Darczyńcy (darowizna na rzecz 
Beneficjenta) pod warunkiem jej zgodności z celami statutowymi Fundacji określonymi w statucie 
fundacji.
§ 8
Gromadzenie i wydatkowanie środków musi być zgodne ze statutem Fundacji stanowiącym 
załącznik do niniejszego Porozumienia.
§ 9
Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia środków na subkontach zawarte są w Regulaminie
stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia.
§ 10
1. Strony umowy mogą zgłaszać zmiany pozostające w zgodzie z celami współpracy oraz zapisami 
zawartej umowy.
2. Zmiany w umowie mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez obie Strony
z zachowaniem formy pisemnej (aneks).
3. Zmiany Regulaminu nie stanowią zmiany samego Porozumienia i zgodnie z zapisami 
Regulaminu nie wymagają formy pisemnej.
4. Adres e-mail wskazany w Porozumieniu jest adresem kontaktowym i Beneficjent wyraża zgodę, 
aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez
Fundację jako jego oświadczenia woli i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji, jakie 
mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami powstałymi w wyniku
takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną.
- Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w 
Porozumieniu lub formy pisemnej.
§ 11
1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron, w tym, w 
przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze
wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 
naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z umowy.
4. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia.
5. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie w ramach powoływanego każdorazowo Komitetu
Merytorycznego.



§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
wspólnotowego, krajowego, kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym
dla każdej ze Stron. 
§ 14
1. Wyrażam zgodę dla Fundacji Dzieci.org na przetwarzanie moich danych osobowych 
przekazanych w związku z zawieranym Porozumieniem w zakresie niezbędnym do zawarcia i 
realizacji Porozumienia.
(podpisanie tej zgody jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy)

Podpis: .........................................................................................................................
2. Wyrażam zgodę dla Fundacji Dzieci.org na przetwarzanie mojego wizerunku i moich danych 
osobowych w celach informacyjnych, w celu umieszczenia apelu podopiecznego na stronach 
internetowych Fundacji, w celu drukowania ulotek itp. (zgoda nieobowiązkowa)

Podpis: .........................................................................................................................
3. Wyrażam zgodę dla Fundacji Dzieci.org na udostępnienie moich danych osobowych 
przekazanych w związku z zawieranym Porozumieniem podmiotom współpracującym z Fundacją 
Dzieci.org w celu utworzenia indywidulanego profilu w serwisach internetowych umożliwiającego 
gromadzenie dodatkowych środków na subkoncie, w celu edycji i drukowania ulotek i materiałów 
informacyjnych oraz w celu ubiegania się o pomoc w innych fundacjach i stowarzyszeniach (zgoda 
nieobowiązkowa)

Podpis: .........................................................................................................................
4. Oświadczam, że uzyskałem/am zgodę od wskazanych w Porozumieniu osób na przekazanie ich 
danych do Fundacji w celu realizacji umowy. (podpisanie tej zgody jest warunkiem koniecznym w 
przypadku wskazania Reprezentanta i/lub Osoby Upoważnionej)

Podpis: .........................................................................................................................

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dzieci.org, ul. Kliny 14, 37-433 
Przyszów. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 501602605 lub e-mail: 
fundacja@dzieci.org. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą 
e-mail: fundacja@dzieci.org.
Beneficjent/Reprezentant, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) 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 (Dz. U. UE Nr L z dnia 4 maja 2016 
r.),
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację w celach związanych z 
realizacją powyższego porozumienia oraz w celach reklamowych i informacyjnych i został
poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, 
uzupełniania i usuwania. Beneficjent/Reprezentant został również poinformowany o prawie do
cofnięcia zgody w każdym czasie, jednakże jej cofnięcie skutkuje rozwiązaniem umowy.

...........................................................                         ..........................................................................
Fundacja Data, Podpis                                                  Data, Podpis podopiecznego, Reprezentanta:


