Fundacja Sedeka
Status organizacji pożytku publicznego KRS: 0000338389
00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 132
tel.: (22) 486-96-42
NIP: 5272612458
www.sedeka.pl, e-mail: fundacja@sedeka.pl

ANEKS DO POROZUMIENIA NR …
zawartego dnia ________________________ roku w Warszawie pomiędzy:
Fundacją Sedeka z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 132, 00-131
Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000338389, NIP 5272612458, reprezentowaną przez:
prezesa Zarządu – Stanisława Kowalskiego,
zwaną dalej „Fundacją”,
a
……………………………………………., zamieszkałą/ -ym przy ul. ……………………..…….
(Imię i nazwisko)

w ………………………. (kod pocztowy: ……-………./województwo……………………..)
(miejscowość)

legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr: …………………………..… , o numerze PESEL:

………………………...….……., działającą/ -ym na rzecz Grupy OPP nr _______________
w ……………………………… o nazwie ………………………………………………………….
(miejscowość)

(nazwa Grupy OPP)

zwaną/ -ym dalej „Kierownikiem”.
§1.
W Porozumieniu w miejsce dotychczasowego Kierownika Grupy OPP ....................................
(imię i nazwisko)
………………… wpisuje się Kierownika …………………………………………………………….,
(imię i nazwisko osoby która przejmuje funkcję Kierownika)

K

zamieszkałą/ -ym przy ul. ……………………..……………………………………………….
w ………………………. (kod pocztowy: ……-………./województwo……………………..)
(miejscowość)

legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr: ……………………… , o numerze PESEL:
……………………………………….……. . Telefon kontaktowy ……………………...………………./

adres e-mail: ………………………………………………. .
§2.
Grupa OPP nr ……..... działa na dotychczasowych warunkach określonych w Porozumieniu.
Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianom.
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§3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………
Stanisław Kowalski
Prezes Zarządu

…...…….………………………………….
Data i Podpis Dotychczasowego Kierownika

………………………………………………
Data i Podpis Nowego Kierownika

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Fundację Sedeka z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 132, w celu realizacji niniejszego
Porozumienia, w tym w celu realizacji zadań Grupy OPP. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli
Informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do
treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

………………………………………………
Podpis Nowego Kierownika
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