UMOWA WSPÓŁPRACY
- POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE zawarta w dniu __________, pomiędzy:
1.

a
2.

FUNDACJA „AKADEMIA SANDECJA” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33
– 300 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000869347, REGON: 387535741, NIP: 7343588841,
reprezentowaną przez:
Dawida Ogórka – Prezesa Zarządu
zwaną dalej w treści Umowy Fundacją lub Akademią
Panem / Panią _______________________, zamieszkałym ________________________,

Zwanym dalej w treści Umowy Kierownikiem Rocznika
zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda indywidualnie również Stroną
§1
Na warunkach określonych niniejszą Umową Kierownik Rocznika zobowiązuje się wspomagać
prowadzenie przez Fundację statutowej działalności pożytku publicznego, polegającej na:
prowadzeniu zajęć, treningów oraz organizacji zawodów i obozów sportowych w piłce nożnej
dla dzieci i młodzieży grupy wiekowej __________________________ (Zawodnicy).

1.

2.

1.
2.

§2
Do obowiązków Kierownika Rocznika należy współpraca z Trenerem Rocznika oraz
władzami Fundacji w zakresie działań określonych w § 1, a w szczególności:
a) dbanie o pozytywny wizerunek Akademii oraz wszystkich osób w niej pracujących.
b) wsparcie komunikacji pomiędzy Trenerem a Opiekunami Zawodników w kwestiach
informacyjno-organizacyjnych;
c) zbieranie i kompletowanie dokumentów wymaganych przez Akademię od Opiekunów
Zawodników;
d) w określonych przypadkach – zbieranie od Opiekunów Zawodników i przekazywanie
Akademii środków finansowych;
e) prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego (wydawanie, zbieranie);
f) uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych (2-4x w roku) z władzami
Fundacji;
g) angażowanie się w życie Fundacji oraz w miarę możliwości poszukiwanie sponsorów
oraz partnerów zainteresowanych współpracą z Akademią.
Kierownik Rocznika swoje działania konsultuje bezpośrednio z Trenerem Rocznika i
zachowuje ścieżkę służbową komunikacji: Kierownik Rocznika > Trener Rocznika >
Koordynator > Dyrektor > Prezes.
§3
Kierownik Rocznika pełni swoje obowiązki nieodpłatnie, w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zawodnik będący dzieckiem Kierownika Rocznika, zgodnie z Regulaminem „Akademii
Sandecja” zwolniony jest z wnoszenia opłat za szkolenie (w ramach tego samego rocznika).

3.

1.
2.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

Kierownik Rocznika zwalnia Fundację w całości z obowiązków wymienionych w art. 45 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
§4
Kierownik został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z
wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Fundacja zapewnia Kierownikowi Rocznika, na dotyczących pracowników zasadach
określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez
niego świadczeń.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony – do zakończenia sezonu rozgrywkowego
_________________. Po tym czasie Umowa traktowana jest jako zawarta na czas nieoznaczony.
Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§6
Administratorem danych osobowych Kierownika Rocznika jest Fundacja „Akademia
Sandecja” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000869347,
NIP: 7343588841, REGON: 387535741 (dalej też jako Administrator lub Fundacja).
Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail:
_______________________________, bądź w formie listownej na adres: _______________________________, z
dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Administrator przetwarza dane osobowe Kierownika Rocznika zawarte w Umowie, a
ponadto dane osobowe pozyskane w toku współpracy z Fundacją, w tym w szczególności
dane takie jak:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu i adres;
Dane osobowe wskazane w ust. 3 powyżej Administrator przetwarzał będzie:
a) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy dotyczącej współpracy z Fundacją „Akademia Sandecja” – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
b) w celu realizacji zawartej umowy współpracy z Fundacją „Akademia Sandecja”,
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym
szczególności obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, archiwizacyjnych,
fiskalnych i rachunkowych, a także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
d) dla celów wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym w szczególności w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i
obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą
przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

5.

Odbiorcami zebranych danych osobowych Kierownika będą upoważnieni pracownicy
Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane
osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych
osobowych. W szczególności mogą to być osoby prowadzące działalność gospodarczą,
współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów, osoby/podmioty
świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego (w szczególności
podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia
prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmioty świadczące
usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi
marketingowe, kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, firmy ubezpieczeniowe,
podmioty lecznicze i inne). Administrator może przekazywać dane osobowe także takim
podmiotom jak Małopolski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Nożnej, organizatorzy
zawodów/turniejów/meczy itp. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia
wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na
odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym
w szczególności organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania,
takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z
prawem żądanie.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 4 powyżej celów. Zatem zebrane
przez Administratora dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim przez okres
współpracy z Fundacją „Akademia Sandecja” – bowiem gdy podstawę przetwarzania
stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług), dane są
przetwarzane do momentu jej rozwiązania. W przypadku przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. obrony interesów i praw Spółki –
dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Gdy podstawę przetwarzania
stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.
8. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym
okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
9. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie
anonimizowane.
10. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane,
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku Kierowników Rocznika,
ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są
następujące:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o
przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
b) prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);

c)

prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że
prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy
przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem
marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja
uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądanie w tym
zakresie Administrator uwzględni jeżeli oceni, że podstawy przetwarzania danych
osobowych przez Administratora są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
osoby, której dane dotyczą lub są one Administratorowi niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
11. Podanie danych osobowych wynika z podpisanej umowy dotyczącej współpracy z Fundacją
„Akademia Sandecja” i jest dobrowolne, jednak koniecznie niezbędne do zawarcia i
realizacji ww. umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością przynależenia
do „Akademii Sandecja” i uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Akademię.
12. Zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane. W celu realizowania działań marketingowych
Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że
dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator może dokonywać oceny
wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub
stworzenia prognozy na przyszłość.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§7
Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie
wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz Umowy jako całości. W takiej sytuacji
Strony zobowiązują się do zastąpienia postanowienia nieważnego postanowieniem
ważnym, które będzie oddawać zamiar Stron, zwłaszcza w zakresie celu niniejszej Umowy.
Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązujące.
Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione przez żadną ze Stron lub
ich następców prawnych bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony.
Wszelkie spory powstałe w wyniku lub w związku z zawarciem i realizacją niniejszej
Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
Umowa została sporządzona w dwóch jednostronnych egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Spółka

Fundacja

________________________

__________________________

