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UMOWA DAROWIZNY 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Warszawie pomiędzy: 

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Darczyńcą”  

a  

Fundacją Sedeka z siedzibą w Warszawie (00-131), przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 132, wpisaną 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000338389, NIP 5272612458, REGON 142031097, reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Altewęgier – prezes Zarządu, 

zwaną dalej „Obdarowanym”. 

§ 1

Obdarowany oświadcza, iż jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze 

zadań publicznych określonych w tej ustawie oraz posiada status organizacji pożytku 

publicznego. 

§ 2

1. Darczyńca niniejszym darowuje Obdarowanemu kwotę pieniężną w wysokości

………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………....)

z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji Sedeka, a Obdarowany darowiznę tę

przyjmuje i zobowiązuje się spożytkować ją zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy Darczyńca przekaże Obdarowanemu w terminie do

………….. dni od zawarcia niniejszej Umowy powyższą darowiznę na rachunek bankowy

Obdarowanego:

93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 z tytułem wpłaty: cele statutowe Fundacji

§ 3

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych

udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli

wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od

potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy, obejmujące następujące kategorie

danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in.

służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie

najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z

osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji

Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli

informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
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4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 – zwane dalej „RODO”) przekazanych: 

a. Darczyńcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest: Fundacja SEDEKA z 

siedzibą w Warszawie, 

b. Obdarowanemu  na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest: 

……………………………………………………………………………………………

…………………  

5. Z administratorem danych osobowych przekazanych Darczyńcy można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@sedeka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 

6. Z administratorem danych osobowych przekazanych Obdarowanego można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: ……………………………………., telefonicznie: 

……………………………………. lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej 

wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na 

Stronie. 

8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony w celach 

wskazanych powyżej jest: 

a. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości, 

b. prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym 

kategoriom odbiorców: 

a. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m.in. 

obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, 

świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, 

b. podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i 

pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), 

doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem 

usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy), 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie 

zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym 

na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. 

10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas 

związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony 

przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi 

sprawozdawczości finansowej. 

11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z 

zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z 

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane 

w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym 

momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które 

zostały wskazane powyżej.  

12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

§ 4 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
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§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w tym zwłaszcza przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

       

         Darczyńca:       Obdarowany: 
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