POROZUMIENIE O UŻYCZENIU RACHUNKU BANKOWEGO
zawarte dnia ....................................... w Łodzi pomiędzy:
Fundacją Pomocy Dzieciom DAR SERCA, zwaną dalej „Fundacją”, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Agnieszkę Zarębę
a
Rodzicem lub innym Prawnym Opiekunem Podopiecznego zwanym dalej „Opiekunem”
Panią/Panem……………………………………………………………………………………………
zamieszkałą/łym: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Legitymującą/cym się dowodem osobistym (seria i numer): ……………………….....................
Nr rachunku bankowego:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
działającą/cym w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………...........
imię i nazwisko Podopiecznego

zwanego dalej Podopiecznym.
§1
1.

2.

Fundacja
udostępnia
Podopiecznemu
rachunek
bankowy
fundacji
nr
84102033780000100200112003 prowadzony przez PKO BP III o/Łódź, w celu
gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację Podopiecznego.
Na udostępniony podopiecznemu rachunek bankowy przyjmowane są odpisy 1%
podatku dochodowego, przekazywane Fundacji przez urzędy skarbowe, na
podstawie imiennego wskazania przez podatnika Podopiecznego ,na właściwym
formularzu PIT oraz wpłaty indywidualne darczyńców, z dopiskiem: „na leczenie,
rehabilitację , pomoc socjalną ………………………………………………
imię i nazwisko Podopiecznego

§2
1. Opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Fundacji
o zmianach danych osobowych, zmianie stanu zdrowia Podopiecznego oraz w
ostatnim kwartale roku przesłać aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia
Podopiecznego od lekarza specjalisty oraz aktualne zdjęcie , do którego przysługuje
mu pełne prawo autorskie
2. Opiekun z dniem zawarcia niniejszego porozumienia przekazuje aktualne zdjęcie
Podopiecznego, oświadczając, że przysługują mu do niego pełne prawa autorskie ,
jednocześnie oświadczając, że udziela Fundacji nieodpłatnego, nieograniczonego
czasowo ani terytorialnie prawa do korzystania z przekazanego zdjęcia na
następujących polach eksploatacji: utrwalanie wszelkimi dostępnymi technikami ,

wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie poprzez zmieszczenie na
stronie www, FB oraz wszędzie, gdzie znajduje się profil oraz informacje na temat Fundacji,
udostępnianie osobom trzecim. Jednocześnie udziela Fundacji zgody na nieograniczone
wykonywanie praw zależnych związanych ze zdjęciem .
§3
1. Środki finansowe zgromadzone na leczenie, rehabilitację i wsparcie socjalne
Podopiecznego będą przechowywane na koncie głównym lub koncie pomocniczym.
Fundacji /PKO BP III o w Łodzi- 13102033780000100202705218/ Po zakończeniu
rozliczeń podatkowych, oraz otrzymaniu płyty z danymi dotyczącymi wysokości wpłat
na dane dziecko z Urzędu Skarbowego będą one rozliczone w wersji papierowej i w
tej wersji rozksięgowywane na poszczególne wydatki związane z leczeniem,
rehabilitacją oraz wydatkami socjalnymi w ramach pomocy społecznej dla każdego
podopiecznego.
2. W/w środki mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z leczeniem,
rehabilitacją i wsparciem socjalnym Podopiecznego, w ramach pomocy społecznej ,
zgodnie z zapisami Regulaminu udostępniania Podopiecznemu rachunku bankowego
Fundacji Pomocy Dzieciom Dar Serca, gromadzeni środków pieniężnych na nim i ich
Rozdysponowywania.
§4
1. Gromadzenie środków finansowych dla Podopiecznego może być prowadzone przez
indywidualne apele Podopiecznego kierowane do określonego adresata oraz
wpłaty1% podatku z dopiskiem ……………………………………………………………..
imię i nazwisko Podopiecznego

2. Treść apeli Opiekunów Podopiecznego do darczyńców musi przed pierwszym
upublicznieniem zostać zaopiniowana przez Fundację.
§5
1. Rodzic/Opiekun Podopiecznego rozlicza zgromadzone środki na jego leczenie,
rehabilitację oraz pomoc socjalną zgodnie z zapisami Regulaminu udostępniania
Podopiecznemu rachunku bankowego Fundacji Pomocy Dzieciom Dar Serca,
gromadzenia środków pieniężnych na nim i ich rozdysponowywania, i tak też
Fundacja dokonuje rozliczenia w/w środków. W przypadku rozdysponowania przez
Opiekuna środków pieniężnych niezgodnie z w/w Regulaminem Fundacja odmówi
pokrycia wydatków Podopiecznego i wskaże dokumenty, budzące wątpliwości
Fundacji.
§6
1. Fundacja zobowiązuje się do przekazania Opiekunowi 200 sztuk ulotek z nr KRS
Fundacji, które w znaczący sposób ułatwią Opiekunowi pozyskiwanie darczyńców.
2. Fundacja zobowiązuje się do informowania Opiekuna o wszelkich zmianach
teleadresowych, bankowych, kontaktowych i innych.
3. Fundacja pobiera prowizję w wysokości 10% od zgromadzonych przez
Podopiecznego na Rachunku Bankowym środków pieniężnych, którą w całości
przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji oraz prowadzenie kampanii 1%,
w tym wydruk ulotek.
4. Informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Podopiecznego
Opiekun może uzyskać drogą mailową lub listowną na żądanie.

§7
1. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć niniejsze porozumienie ,bez podania
przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku wyleczenia lub śmierci Podopiecznego niniejsze Porozumienie
rozwiązuje się , a zgromadzone środki pieniężne zostają przeznaczone na cele
statutowe Fundacji.
3. Opiekun zobowiązuje się do poinformowania Fundacji o wyleczeniu bądź śmierci
Podopiecznego w terminie do 30 dni od wydania zaświadczenia lekarskiego bądź
wydania aktu zgonu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Integralną część Porozumienia stanowi Regulamin udostępniania Podopiecznemu
rachunku bankowego Fundacji Pomocy Dzieciom Dar Serca, gromadzenia środków
pieniężnych na nim i ich rozdysponowywania.
2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
3. O ile między stronami było uprzednio zawarte porozumienie o użyczenie rachunku
bankowego , z dniem zawarcia niniejszego porozumienia uprzednio zawarte porozumienie rozwiązuje się automatycznie.
4. Wszelkie zmiany wprowadzane są w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Prezes Zarządu Fundacji
Agnieszka Zaręba ………………………………..

Rodzic/ Opiekun Podopiecznego
……………………………………….

Zgodnie z udostępnionymi mi przez Fundację klauzurami informacyjnymi RODO
oświadczam że :
Wyrażam zgodę w myśl art. 9 ust.2 lit d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 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 osobowych/ RODO na ujawnienie/publiczne
rozpowszechnianie/ przez Fundację Pomocy Dzieciom Dar Serca z siedziba w Łodzi, przy ul.
Wrocławskiej 1, danych wrażliwych, tj o moim stanie zdrowia/stanie zdrowia mojego dzieckapodopiecznego Fundacji, w celu pozyskania środków na jego leczenie i rehabilitacje oraz pomoc
socjalną .Przyjmuje do wiadomości, że zgodę udzielam dobrowolnie i w każdym momencie mogę ją
cofnąć, bez wpływu na ujawnienie jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody

………………………………………
Własnoręczny podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację wizerunku
Podopiecznego, w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach przekazanych Fundacji, a
także danych osobowych Podopiecznego, obejmujących imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek,
poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych Fundacji, dla celów
informacyjnych działań Fundacji oraz realizacji niniejszego Porozumienia. Zostałem poinformowany,
że zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku oraz danych osobowych
Podopiecznego może być w każdej chwili cofnięta.
Opiekun Podopiecznego

………………………………………
Własnoręczny podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację wizerunku
Podopiecznego, w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach przekazanych Fundacji, a
także danych osobowych Podopiecznego, obejmujących imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek,
poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach w publikacjach prasowych, na ulotkach,
folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych, innego rodzaju materiałach reklamowych,
rozpowszechnianych przez Fundację, dla celów informacyjnych działań Fundacji oraz realizacji
niniejszego Porozumienia. Zostałem poinformowany, że zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie
przez Fundację wizerunku oraz danych osobowych Podopiecznego może być w każdej chwili cofnięta.
Opiekun Podopiecznego

………………………………………
Własnoręczny podpis

Wzór podania.
Dane rodzica
Fundacja Pomocy Dzieciom
Dar Serca
Ul. Wrocławska 1
91-052 Łódź

Proszę o udostępnienie rachunku bankowego fundacji w celu pozyskiwania środków na
leczenie i rehabilitację mojego dziecka…………………………………………………………,
Ur. …………………………w………………….., zam……………………………………………

Podpis

