Fundacja „Światło”
ul. Grunwaldzka 64
87-100 Toruń
tel. (56) 651 12 17
e-mail: fundacja@swiatlo.org
www.swiatlo.org

Umowa Użyczenia Konta Fundacji „Światło” Nr

/

r.

zawarta w dniu ............................... r. w Toruniu pomiędzy:
Fundacją „Światło”, z siedzibą w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 64, NIP 956 211 56 64, Regon
871693371, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000183283, zwaną w treści umowy Dającym,
reprezentowaną przez:
mgr Janinę Mirończuk – Prezesa Fundacji „Światło”
a ........................................................................................................................................................,
/imię i nazwisko Wnioskującego - tj. Podopiecznego albo reprezentującego go rodzica bądź
opiekuna prawnego i należy to wskazać przy nazwisku podopiecznego /
zamieszkałą/ym w ............................................................................................................................,
/miejscowość, nr kodu pocztowego, ulica, nr domu i mieszkania/
PESEL............................................................................,
telefon............................................................................,
numer konta.......................................................................................................................................,
/numer konta bankowego Wnioskującego/
zwaną/ym dalej Biorącym,
§1
Przedmiotem umowy jest oddanie przez Dającego w użyczenie Biorącemu rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A.: 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 (zwanego dalej Kontem) .
§2
1. Dający na pisemny wniosek Biorącego, zawierający informację dotyczącą celu zbiórki, użycza
swoje podstawowe konto bankowe w celu gromadzenia środków finansowych
z darowizn na podstawie indywidualnych apeli Biorącego w celu gromadzenia środków
pieniężnych na cele wskazane w § 3 ust. 1. Jako jedną z form zbiórki dopuszcza się
pozyskiwanie przez Biorącego funduszy z 1% podatku dochodowego.
2. Dający zobowiązuje się, że wszelkie środki pieniężne gromadzone na Koncie będą przeznaczane
na zaspokojenie indywidualnych potrzeb Biorącego.
3. Biorący zobowiązuje się organizować gromadzenie funduszy na Koncie we własnym zakresie.
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§3
1. Celem zbiórki jest finansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji, pobytu w ZOL,
ośrodkach, Biorącego.
2. Cel zbiórki środków finansowych na koncie Dającego musi być zgodny z celami statutowymi
Dającego.
3. Wyklucza się przekazanie środków w gotówce Biorącemu.
4. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów pobytu w ZOL Fundacji Światło Toruń,
Biorącego w przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie przez Biorącego za pobyt w ZOL
Fundacji Światło w Toruniu przekraczającego 30 dni, o czym poinformowany będzie biorący.
5. Wypłata środków zgromadzonych na koncie następować będzie każdorazowo w postaci
refundacji poniesionych na rzecz Biorącego kosztów, na podstawie przedłożonych przez niego
rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych , które są na odwrocie podpisane i opisane
przez Biorącego co do celowości poniesionych kosztów.
§4
Dający zobowiązuje się do:
a) informowania Biorącego o stanie środków zgromadzonych na użyczonym koncie,
b) refundacji uzasadnionych kosztów leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji , o których mowa w Umowie ,
na podstawie dokumentów księgowych i pisemnego wniosku Biorącego ,
c) pokrywania ze zgromadzonych środków, na pisemny wniosek Biorącego potwierdzony fakturą ,
kosztów leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji Biorącego .
§5
1. Biorący zobowiązuje się do:
informowania Dającego w formie pisemnej o wszelkich akcjach podejmowanych celem
gromadzenia środków,
b) używania w materiałach służących indywidualnym zbiórkom nazwy Dającego
(nie dotyczy logo Fundacji),
c) obligowania darczyńców do pisemnej deklaracji przeznaczania ich wpłat na konkretny cel, tj.
dokonywania wpłat z dopiskiem
„na leczenie ……………….………………..................................”
/imię i nazwisko Biorącego /
2. W przypadku nieuzyskania statusu przedstawiciela ustawowego w sytuacji warunkowego
użyczenia konta przez Dającego, Biorący zobowiązuje się:
a/ przeznaczyć zgromadzone środki na koncie wyłącznie na cel wskazany w § 3 ust. 1 w
związku z zamknięciem konta; albo
b/ przekazać zgromadzone środki na konto założone przez przedstawiciela ustawowego; albo
c/ przekazać zgromadzone środki na rachunek Fundacji Światło.
a)
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§6
1. Wszelkie rozdysponowanie środków zgromadzonych na użyczonym koncie musi być wcześniej
uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy stronami.
2. Nieuzgodnione zakupy, niezgodne z celami statutowymi Dającego oraz aktualnym stanem wiedzy
medycznej nie będą finansowane ze środków zgromadzonych na użyczonym koncie.
3. Dający ma prawo nie wyrazić zgody na akcje, które formą lub treścią godzą w dobre imię Fundacji lub
też wymagają od niej dodatkowej aktywności.
§7
Biorący wyraża zgodę na pobranie przez Dającego kwartalnie 1 % kwoty wpłat za obsługę księgową na
cele statutowe Fundacji „Światło”.
§8
1. Biorący wyraża zgodę na zamieszczanie informacji o zbiórce środków finansowych i jej
efektach na stronie internetowej Fundacji „Światło”.
2. Dający nie udostępnia Biorącemu danych darczyńców, chyba że darczyńca wyrazi pisemną
zgodę na udostępnienie swoich danych.
§9
Wszelkie faktury na zakupy ze środków zgromadzonych na koncie Dającego muszą być wystawione na
Dającego.
§ 10
1. Środki trwałe zakupione z funduszy zgromadzonych przez Biorącego na koncie Dającego są
ewidencjonowane na stanie Fundacji.
2. Dający użycza Biorącemu w nieodpłatne użytkowanie środki trwałe zakupione z funduszy
zgromadzonych przez Biorącego na użyczonym koncie.
3. W przypadku ustania przyczyny gromadzenia środków na koncie, Biorący zobowiązany jest
niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca, do zwrotu Dającemu środków trwałych, o
których mowa w ust. 1.
§ 11
1. W przypadku śmierci Biorącego niewykorzystane przez niego środki finansowe pozostają w
dyspozycji Dającego z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
2. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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3. Dający może rozwiązać umowę po wykorzystaniu przez Biorącego wszystkich środków znajdujących
się na Koncie jeżeli to będzie zgodne z wolą biorącego lub konto będzie nieczynne 2 lata.
§ 12
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej .
2. Biorący jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Dającego o zmianie
swoich danych pod rygorem uznania za doręczenie skuteczne.
3. Biorący oświadcza, że przedstawione przez niego informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 14
Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na subkoncie
Biorącego są określone przez Załącznik do niniejszej Umowy, stanowiącego jej integralną część.
Załącznik nr.1- REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH
ORAZ REFUNDACJI KOSZTÓW ZEBRANYCH ŚRODKÓW.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

............................................................
Biorący

............................................................
Dający
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Załącznik nr 5 do Polityki ochrony danych osobowych
z dnia 25 maja 2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z UŻYCZENIEM KONTA FUNDACJI „ŚWIATŁO”
Zgodnie z art. 13 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1/ Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja „Światło” z siedzibą w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 64 (zwana dalej Fundacją)
2/ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 56 651 12 17 lub adresem email fu ndacja@swiatlo.org.
3/Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panem/nią umowy, w tym w
szczególności na potrzeby: (I) użyczenia konta Fundacji „Światło”, (II) obsługi założonego przez Pana/nią subkonta: w tym rozliczeń środków, przyjmowania
dokumentów księgowych, reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Pana/nią w celach związanych z umową, (IV) obsługi
księgowej Pana/i konta (IV) prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji księgowej V) zabezpieczenie procesu przetwarzania danych
osobowych, zabezpieczenie mienia i bezpieczeństwa poprzez monitoring (art. 6 ust 1 lit f RODO).
4/ W opisanym powyżej celu Fundacja „Światło” może przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III)
inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, (V) adres e-mail, (VI) numer konta bankowego, (VII) PESEL (VIII) kopie dokumentów sądowych, w tym
wniosków. W przypadku subkont zakładanych na rzecz podopiecznych Fundacja przetwarza również dane podopiecznego, którego Pan/i reprezentuje w
tym: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) dane medyczne wskazujące stan zdrowia podopiecznego.
5/ Pana/i osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane są
przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych, reklamacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okr es przedawnienia
roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane w związku z monitoringiem będą przechowywane przez okres 30 dni (art. 6 ust 1 lit c RODO
i art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości).
6/ W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane: (I) osobom upoważnionym przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (II) podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług dr ogą
elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów
teleinformatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji (III) osobom upoważnionym przez Pana/ią.
7/ Przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami
RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Panu/i prawo wniesienia sprz eciwu względem
przetwarzania Pana/i danych osobowych.
8/ Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w
szczególności przepisy RODO.
9/ Pana/i dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Brak
podania tych danych osobowych będzie skutkował odmową podpisania umowy a w konsekwencji udzielenia wsparcia. Ze względów rachunkowych i
podatkowych podane przez Pana/nią dane są wymagane przepisami prawa. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwi Fundacji ko ntakt oraz
weryfikację Pana/i osoby celem udzielenia informacji dotyczących subkonta.
9) Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pana/i dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane.
11) Pana/i dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
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