UMOWA z fundacją
„FUNDACJA DOBRO WRACA MG”

Zawarta w dniu

w Tychach
Wypełnia Fundacja

pomiędzy:
1) „Fundacja DOBRO WRACA MG” z siedzibą w Tychach przy ul. Władysława Reymonta
60/15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach (VIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS: 0000893615, REGON:
388704281, NIP: 6462988457 reprezentowaną przez:
A) Mateusza Gruźla – Prezesa Zarządu
B) Annę Loska – Wiceprezesa Zarządu.
zwaną dalej "Fundacją"
a
2)
NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

Zwaną/- ym dalej „Podopiecznym”
a w sytuacji, gdy Podopiecznego reprezentuje rodzic lub inny prawny opiekun
zwanego dalej „Opiekunem”
NAZWISKO OPIEKUNA

IMIĘ OPIEKUNA

ADRES KORESPONDENCYJNY

PESEL OPIEKUNA

TELEFON KONTAKTOWY

E-mail:
Opiekun dodatkowo upoważnia do samodzielnego dokonywania w imieniu i na rzecz
Podopiecznego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją umowy:
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NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON KONTAKOWY

E-mail:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawarcie niniejszej Umowy jest konieczne w celu objęcia Podopiecznego działalnością
statutową Fundacji.
2. Od momentu zawarcia niniejszej Umowy Podopieczny posługuje się nadanym mu
numerem ewidencyjnym Podopiecznego w rejestrze Fundacji.

Wypełnia Fundacja
3. Fundacja będzie kontaktować się z Opiekunem wyłącznie drogą elektroniczną za
pośrednictwem poczty elektronicznej tj. e-maila: ...................................... na co Opiekun
wyraża zgodę.
4. Wszelkie zapisy zawarte w niniejszej Umowie dotyczące osoby Opiekuna dotyczą
Podopiecznego (o ile nie jest on prawnie reprezentowany przez rodzica lub innego prawnego
opiekuna).
§2
SUBKONTA PODOPIECZNEGO
1. Na mocy niniejszej Umowy Fundacja udostępnia Podopiecznemu numer rachunku
bankowego do otrzymywania wpłat środków pieniężnych pochodzących z darowizn
otrzymywanych przez Fundację z przeznaczeniem na rzecz konkretnego Podopiecznego, zwane
dalej jako "Subkonta".
2. Szczegółowe zasady zakładania Subkonta Podopiecznego (w tym wymagane dokumenty),
tworzenia indywidualnego profilu Podopiecznego na stronie internetowej Fundacji, gromadzenia
i wykorzystywania środków pieniężnych znajdujących się na Subkoncie Podopiecznego, jak
również wzory zestawień kosztów składanych Fundacji przez Opiekuna, są określone w
Regulaminie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na Subktontach
Podopieczncyh w ramach pomocy społecznej Fundacji „Fundacja DOBRO WRACA MG”
(dalej jako „Regulamin”) stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy oraz udostępnionym na
stronie internetowej Fundacji prowadzonej pod adresem www.dobrowraca-mg.pl
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3. Dostęp do Subkonta Podopiecznego mają wyłącznie osoby upoważnione z ramienia Fundacji.
4. Na stronie internetowej Fundacji dla każdego Podopiecznego Fundacji znajdować się będzie
zakładka z wizerunkiem Podopiecznego oraz jego historią, gdzie będzie widoczny cel Zbiórki,
stan środków pieniężnych zgromadzonych na Subkoncie Podopiecznego oraz końcowa data
organizowanej Zbiórki.
5. Fundacja zobowiązuje się, że wszelkie środki pieniężne gromadzone na rzecz Podopiecznego
na Subkontach przeznaczone będą na zaspokajanie indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
6. Fundacja zobowiązuje się realizować wolę darczyńców dokonujących wpłat na Subkonta
(czyli darowiznę z poleceniem), chyba że wola ta jest niezgodna z celami statutowymi Fundacji
i obowiązującym prawem.
7. Wypłata środków finansowych zgromadzonych na rzecz Podopiecznego na Subkontach jest
możliwa w postaci zwrotu kosztów poniesionych na rzecz Podopiecznego, na podstawie
dostarczonych faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych albo w postaci
bezpośredniego pokrycia należności wobec ich wystawców.
§3
OBOWIĄZKI OPIEKUNA
1. Opiekun niniejszym oświadcza, że:
a) jest rodzicem i przysługuje mu pełna władza rodzicielska nad Podopiecznym lub jest
prawnym opiekunem Podopiecznego i posiada odpowiednie orzeczenie Sądu
potwierdzające ten fakt,
b) materialna sytuacja Podopiecznego nie pozwala na samodzielne finansowanie
rehabilitacji i leczenia Podopiecznego lub ponoszenia innych związanych z tym
kosztów.
c) podane przez niego w Umowie dane oraz informacje o Podopiecznym w przedłożonych
Fundacji dokumentach są prawdziwe.
d) zapoznał się z treścią Umowy oraz Regulaminu, rozumie ich treść, akceptuje je i
zobowiązuje się do ich stosowania.
2. W wyniku zmiany sytuacji prawnej, o której mowa w ust. 1a) jak również wystąpienia
poprawy sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 1b), Opiekun zobowiązuje się poinformować
o tym Fundację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w możliwie krótkim
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
3. Niepoinformowanie Fundacji o sytuacji opisanej w pkt 2) w zakreślonym terminie może
skutkować obowiązkiem zwrotu udzielonego przez Fundację wsparcia w całości lub w części.
§4
CZAS TRWANIA UMOWY
I WARUNKI WYPOWIEDZENIA / ROZWIĄZANIA UMOWY
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1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda za Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia Fundacji.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewywiązywania się przez drugą stronę z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
4. Umowa rozwiązuje się z dniem śmierci Podopiecznego, o czym Opiekun powinien
poinformować Fundację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w możliwie
krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty zgonu Podopiecznego. W takim
przypadku, środki zgromadzone na Subkoncie Podopiecznego mogą zostać przekazane przez
Opiekuna na jego wniosek na rzecz innej Zbiórki prowadzonej przez Fundację w terminie 90
dni od daty zgonu Podopiecznego, a po upływie tego czasu zostają rozdysponowane na cele
statutowe Fundacji.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z innych przyczyn, niż wskazane w pkt 4 powyżej środki
finansowe zgromadzone na Subkoncie Podopiecznego zostaną przeznaczone na cele statutowe
Fundacji.
§5
FORMA ZAWARCIA UMOWY ORAZ ZASADY JEJ ZMIANY
1. Aby doszło do skutecznego zawarcia umowy, Opiekun zobowiązany jest do wskazania
wszystkich danych potrzebnych do zawarcia niniejszej Umowy oraz do zaakceptowania
Regulaminu sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na Subkontach
Podopiecznych w ramach pomocy społecznej Fundacji „Fundacja DOBRO WRACA MG”, a
także do wypełnienia stosownego Formularza, który zostanie wysłany przez Fundację na adres
e-mail wskazany przez Opiekuna w niniejszej umowie, a następnie odesłania wypełnionego
Formularza na adres e-mail Fundacji: .......................................
2. Fundacja potwierdza zawarcie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w
ciągu 7 dni od daty otrzymania oświadczenia woli Opiekuna, o którym mowa powyżej.
3. Umowa wchodzi w życie w dniu potwierdzenia przez Fundację zawarcia niniejszej umowy w
sposób opisany w ust. 2 powyżej. Jeżeli pomiędzy Stronami doszło przed datą zawarcia
niniejszej Umowy do zawarcia innej Umowy, to Umowa wcześniej zawarta traci moc.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy następują poprzez wysłanie przez Fundację stosownego
aneksu zmieniającego zapisy niniejszej umowy na adres e-mail wskazany przez Opiekuna w
niniejszej umowie, które to zmiany powinny być zaakceptowane przez Opiekuna poprzez
podpisanie aneksu i odesłanie go w formie papierowej listem poleconym na adres Fundacji lub
przesłanie scanu dokumentu na adres e-mail Fundacji: ....................... z tym zastrzeżeniem, że
zmiany ww. Regulaminu następują zgodnie z Regulaminem i nie stanowią zmiany warunków
niniejszej Umowy.
5. Zmiana danych teleadresowych Stron nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego informowania w formie
pisemnej lub za pośrednictwem adresów e – mail wskazanych na wstępie niniejszej Umowy o
każdej zmianie swoich danych, w szczególności siedziby, adresu korespondencyjnego, jak
również adresu e – mail i numeru telefonu.
2. W Przypadku niepoinformowania Fundacji o zmianie adresu (korespondencyjnego lub e –
mail) korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.
3. Regulamin sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na Subkontach
Podopiecznych w ramach pomocy społecznej Fundacji „Fundacja DOBRO WRACA MG”
jest integralną częścią niniejszej Umowy.
4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Fundacja DOBRO WRACA MG" z
siedzibą w Tychach przy ul. Władysława Reymonta 60/15, 43 – 100 Tychy.
5. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej celu i
sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich
poprawiania dołączonej do niniejszej Umowy.
☐ Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie na indywidualnej Zbiórce Podopiecznego na
stronie internetowej Fundacji wizerunku Podopiecznego utrwalonego na przekazanych
Fundacji zdjęciach oraz na jego wykorzystanie w powyższym celu w zakresie wskazanym w
Regulaminie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na Subktontach
Podopiecznych w ramach pomocy społecznej Fundacji „Fundacja DOBRO WRACA MG”.

W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem 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, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Podopiecznego oraz Opiekuna w powyższym zakresie. Oświadczam, że
zapoznałam/ - em się z treścią Klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszej Umowy.
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