POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
Zawarte w dniu................................ w Żywcu, pomiędzy Stowarzyszeniem „Futrzany los” z siedzibą w
Żywcu

przy

os.

700-lecia

6/41,

reprezentowanym

przez

Prezesa

………………………………………….…, zwanym w dalszej części Korzystającym, a Panią/Panem
....................................................................................................., dokument tożsamości (rodzaj, numer)
........................................., adres zamieszkania: .......................................................................................,
nr telefonu…………………….. , e mail ………………………………………………………………..
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem.
Strony zawierają porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy bezdomnym
zwierzętom w Schronisku
2. Zawarte porozumienie obejmuje świadczenie wolontarystyczne, o charakterze bezpłatnym.
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące prace w Schronisku :
a) czesanie, kąpanie i strzyżenie psów i kotów,
b) wyprowadzanie na spacery wyznaczonych zwierząt,
c) pomoc w przygotowaniu i uczestnictwie w imprezach związanych z bezdomnymi zwierzętami
organizowanymi przez Schronisko,
d) sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt,
e) mycie misek/garnków dla zwierząt,
f) pomoc i/lub organizowanie zbiórek żywności oraz rzeczy potrzebnych w Schronisku (koców, smyczy,
misek itp.)
g) inne prace pomocnicze w Schronisku związane z opieką nad zwierzętami w zależności od potrzeb.
4. Rozpoczęcie wykonania świadczeń przez Wolontariusza strony ustalają na dzień …………………
5. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście.
6. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego porozumienia.
7. Korzystający pokrywa, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach,
koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza.
8. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.
9. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
10. Wolontariusz we wszelkich kwestiach związanych z jego świadczeniem może zwrócić się do
Personelu Schroniska.
11. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 7 dni.
12. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
13. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) Stowarzyszenie
„Futrzany Los” informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Futrzany los”, z
siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją niniejszej umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub
prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
zawarcia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zgodnie z wyżej
podpisanym dokumentem przez Stowarzyszenie „Futrzany los” z siedzibą przy os. 700-lecia
6/41, 34-300 Żywiec w celu finalizacji tego porozumienia.

……………………….………………….……………
Data i podpis

