NA RZECZ CHORYCH NA liM
IM. BL ANIELI SALAWY

UMOWA
o prowadzenie subkonta

zawar|a01.03.2022 roku, pomiqdzy Fundacj4na Rzecz Chorych na SM im, bl, Anieli Salawy, reprezentowanE

pzez Dorotq Stopa - Prezesa Zarzqdu Fundacji, zwanq w dalszej czqsci umowy Fundacj4 a Pani4 Angelikq
Michalik zamieszkal4 ul, Kolejowa 17,33-101 Tarn6w, Pesel 74112910405

-

zwanq w dalszej czgSci umowy

,,Posiadaczem subkonta" nastgpujqcej treSci:

s1

1. Fundacja zobowiqzuje

prowadzi6

siQ

w

ramach

swojego

konta:

Pekao S,A. oddzial Krakow 87 1240 4533 1111 0010 9408 6701 subkonto z haslem: ,,ANGELIKA"
na ktore bgdq wptywac Srodki finansowe na leczenie i rehabilitacjq Posiadacza subkonta,

2,

Srodki wymienione w $ 1 pkt. 'l bqdq pochodzily od darczyr'rcow, kt6rych uzyskal Posiadacz subkonta.

s2

L
2,

srodki zgromadzone na konto wymienione w $1 pkt. 1 bgd4 uruchamiane pzez Fundacjq po uzyskaniu
rachunku od Posiadacza subkonta.
Rachunek, o ktorym mowa w $ 2 pkt,

'1

niniejszej umowy musi by6 wystawiony imiennie na osobq

zainteresowana,

s3
1

Niniejsza umowa obowiqzuje od dnia 01.03.2022 do dnia 29.02.2024. Po uplywie tego okresu moze by6

pzedlu2ona na kolejny okres, za zgod4obu stron wyra2onqwformie pisemnej pod rygorem niewaznoSci,
2

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajqformy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

{

Strony umowy zgodnie o6wiadczaj4 ze niewykozystane przez Posiadacza subkonta Srodki finansowe
znajdujqce siq na koncie Fundacji, o kt6rych mowa w $1 pkt, 1 niniejszej umowy pozostaj4w dyspozycli
Fundacji na jej cele statutowe.
s4

1.

Posiadacz subkonta o6wiadcza, 2ezapoznal siq z Regulaminem Fundacji na Rzecz Chorych na SM im,
bt. Anieli Salawy gromadzenia Srodkow pieniqznych na subkontach podopiecznych oraz dysponowania
Srodkami na subkontach stanowiqcym zalqcznik do niniejszej umowy.

Adres
ut. Dunajewskiego 5

Krako\c 31-133

NIP 676-o01-75-41
KRS

ooooo SS578

REGON 350571668

Kontakt

www,fundacja-str,org

s5

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie pzepisy Kodeksu Cywilnego,

s6

I

Administratorem danych osobowych Posiadacza subkonta jest Fundacja na Rzecz Chorych na SM im,
bl. Anieli Salawy. Pozyskane dane osobowe bqdq pzetwarzane w celach zwiqzanych z zawarciem i
realizaqqniniejszej Umowy woparciu o art. 6 ust.1 lit, b) R0D0.

2

Fundacja o6wiadcza, ze w ramach prowadzonej dziatalno6ci, jako Administrator Danych Osob6wych,
i przetwaza dane osobowe Posiadacza subkonta zgodnie z Rozpozqdzeniem Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 201616792dnia27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osob fizycznych w
pozyskuje

zwiqzku z przelwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych - RoDo).
1

Dane osobowe Posiadacza subkonta mogq byc udostgpniane odpowiednim odbiorcom, w szczegolno6ci

podmiotom zewngtrznym zajmujqcym siq obslugq bankow4 informatyczn4 ksiggowq lub prawnq
administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli dzialalno6ci administratora lub instytucjom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie pzepisow prawa,
+

Dane osobowe Posiadacza subkonta bgdq paechowywane przez okres niezbqdny do wykonania Umowy,
a po jej rozwiqzaniu lub wyga6niqciu - pzezobowiqzkowy okres paechowywania dokumentacji, ustalony
z odrqbnymi pzepisami (w szczegolno6ci pzepisami podatkowymi).

Posiadacz subkonta ma prawo dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqtia lub
ograniczenia przetwarzania aIak2e prawo sprzeciwu, zazqdania zaprzestania przelwazania i prawo
paenoszenia danych

-

w przypadkach i na zasadach okre6lonych w przepisach RODO,

akaldjzlych

czynnoSci moze dokonac drogq elektronicznq kontaktujqc siq z administratorem danych pod adresem e-

mail: subkonto@fundacja-sm org, Dodatkowo Posiadaczowi subkonta'przysluguje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych z siedzibEw Warszawie pzy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
o

z informacjami dotyczqcymi przelwazania swoich
14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Posiadacz subkonta o6wiadcza, 2e zapoznal siq
danych osobowych zgodnie

zarl,13i

z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (dalq'.
RODO)

7.

Posiadacz subkonta, na podstawie ar1. 6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 2 liL a rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia2T kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiqzku z przetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogolne rozporzqdzenie

o ochronie danych) Dz, Urz. UE L

4,5,2016, zwanego dalej ,,RODo" wyrala zgodq na pzetwarzanie

jego

1 1g11,

z

danych osobowych (imiq,

nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, pelnione funkcje, nr konta,
stan zdrowia), w zakresie koniecznym dla celow realftaqi niniejszej umowy.
8

Posiadacz subkonta oSwiadcza, ze podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne,

Posiadacz subkonta wyraza zgodq na pzesylanie do niego informacji o dzialaniach Fundacji w formie
newslettera na wskazany pzez niego adres e-mail

s7
1,

Umowg spoaqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplaaach, po jednej dla kazdej ze stron.

2,

Niniejsza umowa zastqpuje wszystkie wcze6niejsze umowy o prowadzenie subkonta, jezeli byly wcze$niej
zawarte,

W razie jakichkolwiek spor6w zwiqzanych z realizaqq niniejszej umowy, strony bqdq dq2yly

do

polubownego rozwiqzania sporu, W razie skierowania sprawy na drogg sqdow4 sqdem wla6ciwym do
rozpoznania sprawy bqdzie s4d wta6ciwy ze wzglqdu na siedzibq Fundacji,

Posiadacz subkonta:

\yV

Wc,te'v4

