
Fundacja Ocalenie
ul. Krucza  6/14a
00-537 Warszawa

Umowa darowizny

Zawarta w dniu …….….….….….. 2021 roku w Warszawie pomiędzy:

Obdarowującym:

……………………….……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
[imię i nazwisko / nazwa]

……………………….……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
[zamieszkały/-a / z siedzibą]

……………………….……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
[posiadający numer PESEL/NIP]

……………………….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
[legitymujący się dowodem osobistym/REGON]
a
1. Obdarowanym: Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 6/14a, 00-537

Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000030279, NIP:1181570203, REGON: 016446315, zwaną dalej „Fundacją Ocalenie”

2. Obdarowujący oświadcza, że jest/nie jest autorem/rką* i jest właścicielem/lką* Dzieła
……………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………
oraz iż według swojej najlepszej wiedzy, własność ani możliwość rozporządzania własnością
Dzieła nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby
trzeciej, a Dzieło nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy
administracyjnego.

3. Obdarowujący przekazuje Dzieło opisane w pkt 1 Umowy jako Darowiznę na rzecz
Obdarowanego. Obdarowany przyjmuje Darowiznę od Obdarowującego i zobowiązuje się
ponieść ewentualne koszty zawarcia umowy. Wydanie Dzieła następuje z chwilą podpisania
niniejszej umowy.

4. Obdarowany oświadcza, że wystawi dzieło na Aukcji Charytatywnej Refugees Welcome 2021, a
ewentualny zysk ze sprzedaży dzieła zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji
Ocalenie, w szczególności na działalność programu Refugees Welcome oraz Centrum Pomocy
Cudzoziemcom.

5. Obdarowujący oświadcza, że podaje dane osobowe dobrowolnie; podane dane osobowe są
zgodne z prawdą; zapoznał(-ała) się z treścią klauzuli informacyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1
do niniejszego Potwierdzenia Sprzedaży Dzieła i rozumie jej treść.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………………………….

Fundacja Ocalenie

……………………………………….

Darczyńca



Fundacja Ocalenie
ul. Krucza  6/14a
00-537 Warszawa

ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ OCALENIE

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
„RODO”).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537,
przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 01644631, („Fundacja”). Mogą
Państwo skontaktować się z Fundacją:
● drogą korespondencyjną – na adres podany powyżej lub
● za pomocą poczty elektronicznej na adres: dane@ocalenie.org.pl
2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy
darowizny („Umowa”) zawartej z Fundacją (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych
interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:
● możliwość kontaktu z Państwem w związku z realizacją Umowy;
● ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej

działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań określonych
w wyżej wymienionej umowie oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, o którym mowa w
punkcie 2.
4. Fundacja przetwarza kategorie danych osobowych zawarte w Umowie oraz dane osobowe związane z
wykonywaniem Umowy.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją
celów określonych w punkcie 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
● usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

realizacji usług świadczonych dla Administratora, a także ich upoważnieni pracownicy - w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

● dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
● żądania od Fundacji dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
● przeniesienia Państwa danych osobowych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Fundacji w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do
żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień
ze strony Fundacji i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

7. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Fundacją osobiście w siedzibie
Fundacji (pod adresem Krucza 6/14a, 00-537 w Warszawie) lub za pomocą wniosku złożonego drogą
pocztową lub elektroniczną pod adresem: dane@ocalenie.org.pl
8. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe,
należy powiadomić Fundację o zaistniałym problemie, a Fundacja zbada wszelkie powstałe
nieprawidłowości.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fundację Państwa
danych osobowych, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Fundacja będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru
bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. W razie potrzeby, Fundacja może poprosić
Państwa o dodatkowe informacje w związku ze złożonym żądaniem.
11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło podpisanie Umowy.
12. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest przez osobę trzecią (np. pełnomocnika), dane osobowe
mocodawcy podane w Umowie przekazywane są za pośrednictwem tej osoby.
13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. Odmowa
podania danych wiąże się z brakiem możliwości zawarcia Umowy.
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