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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

 

zawarte w dniu ………………………………..  roku pomiędzy: 

 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem:  

ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91, 

reprezentowaną przez:  

Jacka Królikowskiego - Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „FRSI” lub „Korzystającym” 

 

a 

 

Panią/Panem _______________________, zamieszkałą/ym pod adresem: 

_______________________, ______________________, legitymującą/ym się 

dowodem osobistym nr: ________________, PESEL: __________________ 

zwaną dalej „Wolontariuszem” 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

zostało zawarte porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem”, następującej treści: 

 

 

Preambuła 

 

FRSI i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia bieżącej 

działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w realizacji celów 

statutowych.  

 

Porozumienie dotyczy współpracy FRSI i Wolontariusza w ramach sieci Mobilnych 

Doradców w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie 2020 - Sektor 3.0 Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez FRSI (dalej Program Sektor 3.0).  

 

Głównym celem sieci Mobilnych Doradców jest udzielanie nieodpłatnego wsparcia  

organizacjom pozarządowym i innym działającym lokalnie podmiotom w korzystaniu  

z nowych technologii. Mobilni Doradcy oferują profesjonalne doradztwo oraz pomoc  

w rozwoju organizacji pozarządowej w obszarze skutecznego wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Pomagają zdiagnozować problemy i potrzeby organizacji. 

Doradzają, jak tworzyć plany i strategie wykorzystania technologii. Udzielają 

praktycznego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów informatycznych w organizacji,  

a ponadto ułatwiają znalezienie partnerów do wspólnych projektów związanych z nowymi 

technologiami. W ofercie Mobilnego Doradcy znajduje się również organizacja szkoleń dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
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§1. 

Wolontariat 

 

1. Wolontariusz oraz FRSI zgodnie oświadczają, że uczestnictwo w programie ma 

charakter dobrowolnego, wolontariackiego wsparcia bieżącej działalności FRSI  

w inicjatywie realizowanej w ramach programu Sektor 3.0, a Porozumienie 

uczestnictwa w sieci Mobilnych Doradców, w istocie rzeczy i zamyśle Stron, stanowi 

Porozumienie, o którym mowa w art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (dalej „Ustawa”). 

2. Strony uzgadniają, że Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą z nich  

za czternastodniowym terminem wypowiedzenia.  

 

§2.  

Przedmiot Porozumienia 

 

1. Strony zawierają Porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest pełnienie 

roli Mobilnego Doradcy w ramach programu Sektor 3.0. Miejscem wykonywania 

czynności Wolontariusza jest województwo ______________________.  

W zakres działań Wolontariusza może wchodzić m.in.: 

 

Doradztwo: 

a. doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia diagnozy technologicznej  

w organizacji pozarządowej, na rzecz której będzie świadczone wsparcie 

wolontariackie; 

b. doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania sprzętu i oprogramowania; 

Szkolenia: 

a. organizacja warsztatów dotyczących wykorzystania technologii w pracy 

organizacji pozarządowych; 

b. wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk; 

Wsparcie techniczne: 

a. naprawianie i instalacja sprzętu; 

b. konfigurowanie oprogramowania oraz rozwiązywanie problemów technicznych; 

Indywidualny plan działań i kompetencji Mobilnego Doradcy będzie konsultowany z 

Regionalnym Koordynatorem.  

 

Ponadto: 

2. W trakcie trwania Porozumienia Mobilny Doradca podejmie starania celem 

zorganizowania minimum 3 szkoleń, w ramach których przeszkoli 30 osób. Mobilny 

Doradca postara się również zgromadzić wokół siebie grupę organizacji 

pozarządowych, poprzez nawiązanie kontaktu oraz świadczenie na ich rzecz wsparcia 

w liczbie minimum 10 usług doradczych. 

  

§3.  

     Zobowiązania Wolontariusza sieci Mobilnych Doradców 

 

1. Wolontariusz zobowiązuje się: 

a) do osobistego wykonywania zadań wymienionych w treści Porozumienia, 

b) przestrzegać zapisów Porozumienia, 

c) uczestniczyć w działaniach służących ewaluacji programu, 
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d) czynnie uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach, zjazdach i innych 

wydarzeniach organizowanych przez FRSI. 

2. Wolontariusz zobowiązany jest do informowania, iż Sieć Mobilnych Doradców jest 

elementem programu Sektor 3.0 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

3. Po zakończeniu każdego miesiąca Wolontariusz przekaże FRSI raport dotyczący 

realizacji działania, o którym mowa w § 2, według wzoru przekazanego przez 

FRSI.  

4. Na podstawie art. 45 ust. 4 Ustawy Wolontariusz oświadcza, że wyraża zgodę na 

niestosowanie w stosunku do niego, dotyczących pracowników FRSI, zasad 

określonych w odrębnych przepisach w zakresie rozliczania kosztów podróży 

służbowych i diet. 

5. Wolontariusz oświadcza, iż wyraża zgodę, aby Korzystający pokrywał koszty 

podróży Wolontariusza na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do 

Porozumienia. 

 

 

§ 4.  

Zobowiązania FRSI 

 

W zakresie wykonywanych przez Wolontariusza świadczeń FRSI zobowiązuje się: 

a) stworzyć Wolontariuszowi warunki do rozwoju edukacyjno-zawodowego, 

b) na wniosek Wolontariusza sporządzić opinię (referencje), potwierdzenie 

wykonywanych świadczeń w Programie, 

c) pokryć koszty podróży Wolontariusza zgodnie z zasadami wskazanymi  

w Załączniku nr 1 do Porozumienia, 

d) zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie podczas wydarzeń organizowanych przez 

FRSI, 

e) wsparcie Wolontariusza w pozostaniu w swojej lokalnej społeczności aktywnym 

przewodnikiem zmian rozwojowych społeczeństwa, upowszechnianych przez 

Korzystającego i dzielenie się z jej członkami ideami propagowanymi przez 

program Sektor 3.0. poprzez umożliwienie udziału w warsztatach/szkoleniach  

i innych działaniach inicjatywy programu Sektor 3.0. 

 

§ 5 

Wizerunek 

 

Wolontariusz wyraża zgodę na wykonanie przez FRSI, podmioty działające na 

zlecenie FRSI oraz podmioty organizujące spotkania i inne aktywności w ramach 

programu, zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem oraz na wielokrotne  

i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć i filmów lub przekazanych 

przez Wolontariusza zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem. Wizerunek, o którym tu 

mowa, zawsze będzie wykorzystywany w celach związanych z Programem  

realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zgoda na 

rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, 

przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z wizerunkiem 

Wolontariusza na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności 

określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

wyłącznie w celu związanym z działalnością Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17030487_art(45)_2?pit=2019-09-19
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§6 

Oświadczenia Stron Porozumienia 

 

1. Korzystający poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego  

i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.  

2. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Korzystającego o swoich 

prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy, Porozumienia oraz przepisów 

wewnętrznych Korzystającego. 

 

 

§ 7 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Porozumienie zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do 

dnia 30 września 2020 r. 

2. Strony przystąpią do wykonania Porozumienia niezwłocznie po jego podpisaniu. 

3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

5. Załączniki do porozumienia stanowią jego integralną część. 

6. Wszelkie spory wynikające z Porozumienia Strony będą rozstrzygać ugodowo,  

a jeśli nie dojdzie do porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd 

powszechny. 

7. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po  

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

podpis Wolontariusza:                             podpis Korzystającego: 

 

 

 

........................................               …………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do Porozumienia   
 
 
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA UCZESTNIKÓW (Wolontariuszy) 
SIECI MOBILNYCH DORADCÓW 
 
 

 Uczestnicy sieci Mobilnych Doradców samodzielnie dojeżdżają na spotkania/warsztaty poza 
miejsce pracy/zamieszkania różnymi środkami transportu – organizacja przejazdów leży po 
stronie uczestnika, 

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Korzystający) zobowiązuje się do zwrotu 
kosztów poniesionych przez uczestników (wolontariuszy) na dojazdy, które są niezbędne z 
uwagi na interes FRSI, do kwoty 100,00 zł (sto złotych) miesięcznie, zgodnie z kilkoma 
zasadami opisanymi poniżej, 

 Aby usprawnić zwrot kosztów, FRSI współpracuje z Biurem Podróży Janus. Przedsiębiorca ten 
zajmie się rozliczeniem przejazdu oraz przekazaniem uczestnikom środków finansowych.  

 
1. Kto organizuje przejazd i kupuje bilety? 
 
Uczestnicy sieci Mobilnych Doradców samodzielnie dojeżdżają na wydarzenia organizowanie  
w ramach programu i samodzielnie kupują bilety oraz, ewentualnie, pobierają faktury od 
przewoźników. 
 
2. Jaki środek transportu jest akceptowany przez organizatorów? 
 
Pociąg / PKS / INNI PRZEWOŹNICY (np. prywatne busy) / tanie linie lotnicze. 
Organizator (FRSI) zapewnia zwrot kosztów podróży pociągiem II klasa/ TLK I klasa, w przypadku  gdy 
w II klasie przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących /PKS (lub inny przewoźnik autokarowy) oraz 
zwrot kosztów podróży samolotem, o ile koszt jest ekonomicznie uzasadniony.  
 
SAMOCHÓD 
W przypadku podróży samochodem prywatnym uczestnika - zwrot kosztów podróży będzie 
dokonany na podstawie wypełnionej ewidencji przebiegu pojazdu do wartości biletu kolejowego II 
klasy/ TLK I klasa, w przypadku gdy w II klasie przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących. W tym 
celu, w przypadku jazd lokalnych, niezbędne będzie zawarcie umowy na wykorzystanie samochodu 
prywatnego uczestnika na rzecz Korzystającego (FRSI). 
 
3. Na jakiej podstawie i kiedy uczestnicy otrzymają pieniądze? 
 
Rozliczenie nastąpi na podstawie wniosku wraz z załączonymi biletami, ewidencją przebiegu pojazdu 
lub fakturami wystawionymi na:  
 
Biuro Podróży Janus 
Al. Jana Pawła II 46/48 pawilon 19  
00-148 Warszawa 
NIP: 118-000-86-00 
 
a) W przypadku wydarzeń organizowanych przez Korzystającego: wniosek wraz z oryginalnymi 
biletami, fakturami lub ewidencją przebiegu pojazdu należy przekazać najpóźniej 7 dni od daty 
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zakończenia podróży na adres Biura Podróży Janus z dopiskiem NTL. Zwrot kosztów przejazdu 
nastąpi przelewem na konto uczestnika.  
b) W przypadku wykonywania czynności określonych w Porozumieniu w treści § 2: 
 

 zwrot kosztów podróży będzie rozliczany co dwa miesiące, 

 wniosek wraz z biletami, fakturami lub ewidencją przebiegu pojazdu należy przekazać 
najpóźniej 7 dni od daty zakończenia miesiąca (w okresie dwumiesięcznym) na adres Biura 
Podróży Janus z dopiskiem NTL, 

 zwrot kosztów przejazdu nastąpi przelewem na konto bankowe. 
 
Oryginalne dokumenty, tj. bilet, faktura lub ewidencja przebiegu pojazdu są jedyną podstawą do 
zwrotu środków. Kopie, skany, zdjęcia, paragony nie będą akceptowane. W przypadku zagubienia 
biletu uczestnicy nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów.  
 
Przejazdy lokalne na terenie miejsca zamieszkania uczestnika nie są pokrywane przez FRSI. 
 
4. Kiedy należy wziąć fakturę, a kiedy wystarczy bilet?    
 
Bilet dokumentujący przejazd na odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km zostanie zaakceptowany, 
jeżeli zawiera następujące dane: 
 

 numer i datę wystawienia, 

 imię i nazwisko lub nazwę podatnika, 

 numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

 informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, 

 kwotę podatku, 
 kwotę należności ogółem 

Należy zwrócić szczególną uwagę na bilety elektroniczne PKP. W przypadku zakupionych przez 
Internet biletów elektronicznych, które zawierają adnotację, iż nie stanowią faktury, konieczne jest 
również załączenie oddzielnej faktury.  
Jeżeli bilet opiewa na trasę poniżej 50 kilometrów uczestnicy  powinni wziąć od przewoźnika fakturę, 
aby otrzymać zwrot kosztów.  
 
5. W razie wątpliwości… 

W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Podróży Janus  lub z FRSI.  

 
Kontakt: 
Biuro Podróży Janus   
Al. Jana Pawła II 46/48 pawilon 19 
00-148 Warszawa 
e-mail: krzysztof@janustravel.pl 
www.janustravel.pl 
 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Ul. Kopernika 17 
00-359 Warszawa 
e-mail: filip.jedruch@sektor3-0.pl 
 

mailto:krzysztof@janustravel.pl
http://www.janustravel.pl/
mailto:filip.jedruch@sektor3-0.pl
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6. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży 

 

 

Wniosek o zwrot kosztów podróży 

 

 
 

 

Imię, Nazwisko: ……………………. 

Adres: ……………………………………. 

 

 

 

Biuro Podróży JANUS 

Al. Jana Pawła II 46/46/paw. 19 

00-148 Warszawa 

 

W dniach byłam/byłem uczestniczką/uczestnikiem ………………………………. zorganizowanej/go przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów podróży. Oryginały biletów, faktur lub ewidencja przebiegu 

pojazdu (w przypadku podróży samochodem prywatnym)* przesyłam w załączeniu.  

 

Koszt biletu/przejazdu z …………………….. do ………….. ** 

Koszt biletu/przejazdu z ………………… do ……………………..  

Suma:  

 

Proszę o przelew kwoty na moje konto: 

Nr konta: ………………………………….. 

 

Oświadczam, że nie pobieram jednocześnie takich samych świadczeń od pracodawcy z tytułu wyjazdu 

na powyższe wydarzenie organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego lub nie 

będę jednocześnie rozliczać takich samych kosztów podróży poniesionych w ramach prowadzonej 

przeze mnie działalności gospodarczej i nie zaliczę ich do kosztów uzyskania przychodów. 

 

Data i podpis ………………………………………………. 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zapewnia zwrot kosztów podróży PKP II klasa/ TLK I klasa, w przypadku  gdy w II klasie 

przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących /PKS (lub inny przewoźnik autokarowy) oraz zwrot kosztów podróży samolotem, o ile koszt jest 

ekonomicznie uzasadniony.  

– zwrot kosztów będzie dokonany na podstawie poprawnie wypełnionego formularza wraz z dołączonymi oryginałami biletów (w 

przypadku biletów jednorazowych na odległość do 50 km lub zakupionych przez Internet biletów 

elektronicznych, które zawierają adnotację, iż nie stanowią faktury, konieczne jest również załączenie 
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oddzielnej faktury wystawionej na Biuro Podróży JANUS, Al. Jana Pawła II 46/46/paw. 19, 00-148 Warszawa, 

NIP: 118-000-86-00 

W przypadku podróży samochodem prywatnym - zwrot kosztów podróży będzie dokonany do wartości biletu PKP II klasy/ TLK I klasa, w 

przypadku  gdy w II klasie przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących lub biletu PKS (lub innego przewoźnika autokarowego) na podstawie 

wypełnionej ewidencji przebiegu pojazdu. 

*niepotrzebne skreślić 

**należy wpisać cenę biletu lub jego równowartość w przypadku podróży samochodem prywatny 
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                Załączniki nr 2 do Porozumienia 

1. Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej „RODO”), informujemy, iż 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (00-359) Warszawa, przy ul. Mikołaja 

Kopernika 17, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000303048 (dalej Administrator 

Danych Osobowych/ADO). 

2. Wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADO danych osobowych 

Wolontariusza, udostępnionych ADO w związku z zawarciem i realizacją Porozumienia. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania 

Porozumienia.  

3. Dane osobowe Wolontariusza są przetwarzane w celu: 

a)  zawarcia,  wykonania i na podstawie Porozumienia – ponieważ przetwarzanie jest 

niezbędne do realizacji Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b)  wykonywania wynikających z Porozumienia praw i obowiązków w zakresie nadzoru  

i kontroli – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego 

interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c)  zapobiegania oszustwom - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu ADO, wynikającego z celów statutowych jej 

działania  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d)  informacyjnym i promocyjnym poprzez podawanie do wiadomości publicznej imion 

i nazwisk osób fizycznych – beneficjentów końcowych przez publikację, bez 

ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na stronie internetowej, za 

pośrednictwem portali internetowych takich jak Facebook, Instagram i portale 

podobne oraz w materiałach drukowanych o działalności ADO - ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, 

wynikającego z celów statutowych jej działania  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e)  marketingu bezpośredniego usług ADO, w tym prowadzenia analiz, obejmujących 

profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu beneficjenta 

końcowego/Odbiorcy Końcowego, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być 

zainteresowany) – ponieważ  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu ADO, wynikającego z celów statutowych jej działania  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f)  badania satysfakcji ze współpracy z ADO lub jej partnerami oraz satysfakcji z 

usług ADO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu ADO, wynikającego z celów statutowych jej działania (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia 

odbiorców usług ADO, 

g)  badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi ADO - ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, 

wynikającego z celów statutowych jej działania, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym 

jest możliwość ustalenia katalogu usług być może interesujących Wolontariusza.   

h)  archiwalnym (dowodowym) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest 

zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  
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i)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - ponieważ przetwarzanie 

jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), 

j)  spełnienia ciążących na ADO obowiązków prawnych wynikających z 

obowiązujących w Polsce ustaw, przepisów prawnych Unii Europejskiej  o 

charakterze powszechnie obowiązującym, które mogą być bezpośrednio 

zastosowane, umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska 

– ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia 

wymogów prawnych, którym podlega ADO (art. 6 lit. c RODO).    

4. Odbiorcami danych osobowych Wolontariusza poza Administratorem Danych 

Osobowych jest Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

organizacje pozarządowe współrealizujące Program lub realizujące inny program ze 

środków otrzymanych od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, wyłącznie w 

zakresie i celach statutowych ich działania, upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe), wyłącznie w 

zakresie i celach wynikających z tych przepisów, świadczące usługi z zakresu 

doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i 

analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi 

telefonicznej lub elektronicznej, informatyczne (hosting, usługi serwisowe), płatnicze, 

księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne, ubezpieczeniowe i 

windykacyjne, wyłącznie w zakresie i celach wynikających z tych usług.  

5. Dane osobowe Wolontariusza pozyskane w związku zawarciem i wykonaniem 

Porozumienia oraz koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych Administratora 

Danych Osobowych będą przechowywane do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z Porozumienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązków 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów 

nastąpi później.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wolontariuszowi przysługuje: 

a) prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania tych danych, 

c) prawo usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego, 

h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

7. Dane osobowe ujawnione na podstawie Porozumienia, takie jak imię i nazwisko, mogą 

być przekazane do USA, gdzie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ma siedzibę. 

W takich przypadkach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności zapewni odpowiednie 

zabezpieczenie danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych. 

8. W sprawach ochrony danych osobowych, można się kontaktować przez e-mail 

wskazany w Porozumieniu oraz na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. 

 
…………………………………………………………………. 
       (podpis Wolontariusza) 

 


