
Porozumienie o współpracy z Beneficjentem 

 

Strona 1 z 4 

 
 

 

POROZUMIENIE NR ……………… 

ważne w okresie od dnia podpisania do 31.12.2022 r. 

 

Zawarte we Wrocławiu pomiędzy: 

Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA prowadzącą 

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” zwaną dalej Centrum,  

z siedzibą we Wrocławiu 54-206, przy ul. Legnickiej 65, reprezentowaną przez: 

Grzegorz Tymoszyk – Koordynator Centrum, 

a organizacją/grupą nieformalną (odpowiednie podkreślić), zwaną dalej Beneficjentem 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 (pełna nazwa Organizacji lub nazwa grupy nieformalnej) 

reprezentowaną przez (organizacje zarejestrowane wypełniają zgodnie z zapisem w KRS): 

__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko          

__________________________________________________________________________________ 
Telefon, e-mail (adres email proszę wpisać WIELKIMI LITERAMI) 

__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko          

__________________________________________________________________________________ 
Telefon, e-mail (adres email proszę wpisać WIELKIMI LITERAMI) 

__________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko          

__________________________________________________________________________________ 
Telefon, e-mail (adres email proszę wpisać WIELKIMI LITERAMI) 

 

O wszelkich zmianach w powyższym składzie lub danych kontaktowych osób reprezentujących należy niezwłocznie powiadomić Centrum! 

1. Przedmiotem porozumienia jest: 
a) bezpłatne, krótkoterminowe lub długoterminowe wypożyczanie sprzętu stanowiącego 

wyposażenie Centrum, na zasadach opisanych w Regulaminie  
 

b) korzystanie ze wsparcia tylko i wyłącznie na potrzeby działalności statutowej 
Beneficjenta lub wynikającej z jego regulaminu działania  
 

c) współpraca w ramach sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w 
ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, w celu powiększenia 
bazy zasobów do wykorzystania przez NGO i grupy nieformalne w ich działalności 

  

2.   Beneficjent oświadcza, że znany jest mu Regulamin Centrum i zobowiązuje się go 

przestrzegać.   
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3. Oświadczam(y), że Beneficjent (prosimy zaznaczyć właściwe): 

 Reprezentuje organizację pozarządową (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) realizującą zadania publiczne 
Gminy Wrocław lub prowadzącą działalność statutową w lokalach Gminy Wrocław na rzecz 
mieszkańców Wrocławia 

 Reprezentuje grupę nieformalną realizującą działania na rzecz mieszkańców Wrocławia pod 

auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław 
         

4.  Beneficjent oświadcza, że będzie korzystał z udostępnionych zasobów Centrum wyłącznie w 

celach prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodną z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

5. Informacje o Beneficjencie  

 

 ________________________________________________________________________________ 
Strona www 

 ________________________________________________________________________________ 
Adres siedziby 

 ________________________________________________________________________________ 
Adres korespondencyjny 

 

 

 Wyrażam zgodę na przekazywanie istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Sektor 3 

(w tym newslettera) i wrocławskiego środowiska pozarządowego na poniższy adres e-mail: 
(wpisać adres email WIELKIMI LITERAMI) 

 

_________________________________________________________________________________ 
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6. Główny obszar działania (punkt obowiązkowy dla zarejestrowanych organizacji pozarządowych, 

opcjonalny dla grup nieformalnych – można zaznaczyć maksymalnie pięć obszarów): 
 

Pomoc społeczna 

Aktywizacja zawodowa 

Działalność charytatywna 

Tradycja narodowa 

Mniejszości narodowe i etniczne 

Zdrowie 

Sport 

Osoby niepełnosprawne 

Równość praw kobiet i mężczyzn 

Seniorzy/emeryci 

Rozwój przedsiębiorczości 

Nowe technologie 

Społeczności lokalne 

Edukacja 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Kultura i sztuka 

Ekologia i ochrona przyrody 

Turystyka i krajoznawstwo 

Bezpieczeństwo publiczne 

Obronność państwa 

Prawa człowieka 

Rozwój demokracji 

Ratownictwo, ochrona ludności 

Pomoc humanitarna 

Prawa konsumentów 

Integracja europejska 

Współpraca międzynarodowa 

Wolontariat 

Pomoc Polakom za granicą 

Kombatanci  

Osoby represjonowane 

Promocja RP za granicą 

Rodzina 

Ochrona praw dziecka 

Uzależnienia i patologie społeczne 

Działalność na rzecz NGO 

 

 

7. Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

  Oświadczam/-my, że przyjmuję/-emy do wiadomości i wyrażam/-my zgodę: 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Legnicka 65; 54-206, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281794; NIP: 898-211-
51-62; adres e-mail: biuro@fundacja-umbrella.org.pl, telefon: +48 71 359 75 00; 
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi wypożyczania sprzętu w ramach projektu 
„Współdzielnia”(Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia”) 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. , zgoda wyrażona w celu zawarcia 
i wykonania umowy;  
4. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora w czasie jej 
realizacji oraz przez okres 5 lat. 
5. Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 
8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą 
przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia 
danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem 
przepisów prawa; 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi korzystanie z 
platformy wymiany kontaktów 
11. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 
mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

 

8. Załączniki do Porozumienia: 

 Wypis z KRS lub innego rejestru 

 Kopia umowy wynajmu lokalu z zasobów Gminy Wrocław lub kopia umowy realizacji 

zadania publicznego lub zaświadczenie realizacji działania na rzecz mieszkańców Wrocławia 
pod auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław 
 

   

9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 
Pieczątka Fundacji Umbrella 

 
Pieczątka Organizacji (jeśli posiada) 

 

 

 

 

 

 

 

 
** data i podpis Przedstawiciela Organizacji 

 

 
data i podpis Przedstawiciela Organizacji 

 

 
data i podpis Przedstawiciela Organizacji 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Koordynatora Centrum 
 

** Porozumienie podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Organizacji (figurujące w akcie rejestracyjnym) lub inna osoba, której 

udzielono pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Organizacji. W przypadku grup nieformalnych, Porozumienie podpisuje 1-3 

członków grupy. 
Tę część wypełniają pracownicy Centrum 

 

 

 

 

Data przyjęcia formularza Porozumienie jest ważne 
 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

Od dnia 

Do dnia 31.12.2022 r. 

 

Podpis Koordynatora Centrum 


