
UMOWA 
 
Zawarta w dniu ………………………….. roku pomiędzy: 
 
 
………………………….. 
 
zwaną w dalszej części umowy Sponsorem 
 
a 

Fundacją Gdańską  z siedzibą w Gdańsku 80-830 przy ul. Długi Targ 28/29, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 52463, posiadającą numer NIP 583-26-27-491, 
Regon: 191804530 reprezentowaną przez: 

Pawła Buczyńskiego – wiceprezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Operatorem 
 
 

§ 1 
Osoby reprezentujące Strony w związku z zawarciem umowy potwierdzają, że dysponują wszystkimi 
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE przez drugą Stronę umowy. 

 
§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy oraz określenie wzajemnych zobowiązań 
Sponsora i Operatora w związku z projektem „Zostań Mecenasem Książki Gdy się ma naście lat…”, zwanej w 
dalszej części umowy Projektem. 
. 

 
§3 

1. Operator w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług reklamowych na rzecz 
Sponsora, zgodnie z załącznikiem nr 1 – Regulamin Projektu Mecenatu.  
 
2. Sponsor ma prawo do kontroli realizacji świadczeń, o których mowa ww. załączniku nr 1. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Sponsor zwróci się do Operatora o ich niezwłoczne 
usunięcie, do czego ten jest zobowiązany.  
 
3. Sponsor ma ograniczony wpływ na zmianę identyfikacji wizualnej projektu Mecenatu, gdyż jest ona 
uniwersalna dla wszystkich Mecenasów.  
 
4. Operator oświadcza, że wszelkie niezbędne działania służące realizacji umowy w terminie, miejscu i 
czasie określonym w niniejszej umowie, wykona przy dołożeniu wszelkich starań oraz wszelkimi 
dostępnymi środkami. 
 

§ 4 
1.W ramach niniejszej umowy Sponsor zobowiązuje się do przekazania Operatorowi rocznej kwoty 300 zł 
- PLN brutto (słownie: trzysta złotych brutto), tytułem wynagrodzenia za usługę określoną w niniejszej 
umowie, świadczonej przez Operatora zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Kwota, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przekazana na rachunek bankowy Operatora przed 
wykonaniem usługi, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Sponsora prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  
2. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Sponsora. 
 

§ 5 



Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej Strony w przypadku, gdy nie dojdzie do 
wykonania umowy na skutek okoliczności siły wyższej. W takim przypadku Strony zobowiązują się w ciągu 
dwóch tygodni dokonać wzajemnych rozliczeń i zwrotu świadczeń, które otrzymały od Strony drugiej. 
 

§ 6 
1. W przypadku, gdy Operator nie wykona zobowiązań z załącznika nr 1 do niniejszej umowy, Sponsor 
zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wkładu określonego w § 6 powyżej o kwotę 300 - PLN brutto 
(słownie: trzysta złotych brutto).  
 

§ 7 
1. Umowa ma charakter poufny. Strony zobowiązują się do nieujawniania jej osobom trzecim, chyba że 
wynika to z obowiązujących przepisów prawa.  
2. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w sprawach operacyjnych  
w związku z realizacją niniejszej umowy są: 

a) ze strony Sponsora:  
e-mail:  
b) ze strony Operatora: Agata Biały 
e-mail: abialy@fundacjagdanska.pl  

 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
1. Operator zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Sponsorowi w celu realizacji 
umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Sponsora.  
2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Operator niezwłocznie po zawarciu 
umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, o których mowa w ust. 1, 
informacje określone w załączniku nr 2 do umowy. Operator zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Sponsorowi pisemne 
potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa w ust. 1. 
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia na Sponsora przez 
właściwy sąd lub organ jakiekolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania do naprawienia 
krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Operatora obowiązków, o których mowa w 
niniejszym paragrafie, Sponsor będzie uprawniony do żądania naprawienia przez Operatora wynikłej stąd 
szkody w pełnej wysokości, niezależnie od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w 
umowie.  
 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu wykonania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sponsora  
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Operatora i jeden 
dla Sponsora. 
 
 
 
 



 
 SPONSOR        OPERATOR 

 
 
____________________________       ____________________________ 
    
  
 
     

 

 


