UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu …….. 2021r. w Warszawie pomiędzy:
………………………………………………………………………………………
adres: ul. ……………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy:……………………………………..
zwaną w dalszej części Umowy Darczyńcą
a
Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego ,,Panda’’
ul Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. REGON 012081130, NIP 113-03-41-711.
reprezentowaną przez:
Olgę Zbonokowską - Żmuda – pełnomocnika Zarządu,
Jakuba Mikołaja Krzemińskiego – pełnomocnika Zarządu
z mocy pełnomocnictwa z dnia 12.01.2021r.
-

zwanym w dalszej części umowy Obdarowanym

§1.
2.1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu tytułem darowizny kwotę ……………………. zł.
(słownie: ………………………………………….………….. złotych).
2.2. Obdarowany Darowiznę przyjmuje oraz zobowiązuje się przeznaczyć ją, zgodnie ze
statutem , na wsparcie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb związanych z utrzymaniem dobrostanu ………………………….......

§2.
Darowizna będzie przekazywana miesięcznie na rachunek bankowy Obdarowanego
prowadzony przez PKO S.A. o numerze rachunku: 54 1240 6074 1111 0011 0128 7026.

§3.

1. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

4. Wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy ponosi Obdarowany.
5. Spory związane z zawarciem i realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Darczyńcy.

6. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku od daty podpisania Umowy. Po upływie
jednego roku Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony .

§4.
4.1. Darczyńca wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska, przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”, z
siedzibą przy ulicy Ratuszowej 1/3. 03-461 w Warszawie, na stronie internetowej
www.panda.zoo.waw.pl oraz przy wybiegu zwierzęcia, którego dotyczy umowa, w celu
publicznego podziękowania za wsparcie.
4.2. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w
umowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016
poz. 922 ).
DARCZYŃCA

Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
„PANDA”

Kontakt z Fundacją PANDA:
Bożenna A. Krzemińska, tel. 664 954 083,
Olga Zbonikowska-Żmuda, tel. 603 059 758,
kontakt stacjonarny: 22 619 40 41 wew. 135 mail: panda@zoo.waw.pl

Załącznik nr.1
do umowy ………………………… z dnia ……………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym
Rozporządzeniu 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 (tzw.
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu
Zoologicznego „PANDA” z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa,
(dalej jako Fundacja „PANDA”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – panda@zoo.waw.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Sponsoringu lub Umowy
Darowizny. Podstawą do przetwarzania tych danych jest Artykuł 6 RODO.
4. a) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym naszym pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
b) Dane (tj. imię i nazwisko) mogą być umieszczone na tabliczce sponsorskiej przy
wybiegu znajdującym się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, w celu
realizacji warunków umowy, po ówczesnym zatwierdzeniu projektu tabliczki przez obie
strony oraz na stronie internetowej panda.zoo.waw.pl i fanpage Fundacji „PANDA”.
5. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym warunkiem zawarcia Umowy
Sponsoringu.
DARCZYŃCA

