Warszawa, dnia ________________ 2022 r.

UMOWA ŚWIADCZENIA POMOCY
NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI #SAYSTOP
zawarta w Warszawie w dniu________________ 2022 r. pomiędzy Fundacją #SayStop z
siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 56 lok. 6A, zarejestrowaną w XII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr 0000852924 (NIP
5252830761, REGON 386662199), reprezentowaną przez Prezeskę Fundacji Katarzynę
Kozłowską zwaną dalej Fundacją,
a
................................................................................................................... zamieszkałą/ym w
..................................................................................................................................................,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr .......................................
przez......................................................................................
.................................................. zwaną/ym dalej „Podopieczną/ym”.

wydanym
Pesel

§1
Zawarcie niniejszej Umowy jest warunkiem objęcia Podopiecznej/go działalnością statutową
Fundacji.
§2
1. Zarząd Fundacji, na podstawie wstępnego zgłoszenia dokonanego przez
Podopieczną/ego, po analizie dostarczonych dokumentów, przedstawia wstępny plan
działania i możliwości pomocowe ze strony Fundacji, a po ich akceptacji podejmuje
decyzję o świadczeniu pomocy na jego rzecz poprzez zawarcie Umowy świadczenia
pomocy.
2. W ramach świadczonej pomocy przez Fundację mogą być realizowane następujące
działania:
- wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologów współpracujących z Fundacją;
- porady prawne pro bono przez prawników współpracujących z Fundacją;
- pomoc przy redagowaniu pism, skarg, odwołań;
- szczegółowy plan działania do dalszego postępowania w indywidualnych,
konkretnych sprawach;
- pomoc przy gromadzeniu materiału dowodowego na potrzeby przyszłych postępowań;
- przekazywanie z ramienia Fundacji do organów państwowych wniosków oraz zapytań
w sprawach indywidualnych;
- podejmowanie inicjatywy w zakresie prowadzenia mediacji jako sposobu
rozwiązywana sporów na płaszczyźnie podwładny/przełożony;
- udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez Fundację.
3. Pomoc świadczona jest na rzecz Podopiecznych zgodnie ze Statutem Fundacji.

4. Podopieczna/y oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Fundacji i respektuje jego zapisy.
5. Fundacja zobowiązuje się do świadczenia udzielanej pomocy bezpłatnie na rzecz
Podopiecznej/go.
6. Fundacja ma prawo do uzyskania od Podopiecznych informacji oraz dokumentów,
niezbędnych do realizacji działań związanych ze zgłoszeniem, w formie ustnej,
pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i
jakimkolwiek nośniku informacji.
7. Fundacja ma prawo do ujawnienia informacji oraz dokumentów uzyskanych od
Podopiecznych osobom współpracującym z Fundacją na podstawie umowy o
współpracy z zachowaniem poufności, którym ujawnienie tych informacji jest
konieczne dla realizacji działań związanych ze zgłoszeniem.

§3
1. Podopieczna/y oświadcza, że dokonane zgłoszenie nie służy osiąganiu personalnej
korzyści, a jedynie obronie przed negatywnymi nadużyciami związanymi z
dyskryminacją i mobbingiem.
2. Podopieczna/y zobowiązuję się do współdziałania z osobami współpracującymi z
Fundacją na podstawie umowy o współpracy z zachowaniem poufności, w ramach
realizacji działań związanych ze zgłoszeniem podjętych przez Fundację.
3. Sposób świadczenia pomocy w ramach przekazanego Fundacji zgłoszenia, w
szczególności rodzaj podjętych czynności, termin ich wykonania, wynika z rodzaju
zgłoszonej sprawy, jej zakresu oraz bieżących pisemnych uzgodnień z Podopieczną/ym.
4. Podopieczna/y zobowiązuję się dostarczyć dane oraz aktualną dokumentację zgłoszonej
sprawy będącej przedmiotem działań Fundacji i wyraża zgodę na udostepnienie tych
danych oraz dokumentów osobom współpracującym z Fundacją na podstawie umowy
o współpracy z zachowaniem poufności. Podopieczna/ny ponosi wyłączną
odpowiedzialność za prawdziwość oraz kompletność przekazanych dokumentów i
powierzonych informacji.
5. Podopieczna/y Fundacji wyraża zgodę na konsekwencje działań podjętych przez
Fundację w zgłoszonej sprawie będącej przedmiotem działań Fundacji.
6. Podopieczna/y zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej pomocy zgodnie z jej
przeznaczeniem.

§4
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć
w drodze ugodowej (tj. negocjacji i wzajemnych uzgodnień), a w przypadku bezskuteczności
tej próby przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni właściwym do rozstrzygnięcia sporu
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
§5
1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może
wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Podopiecznej/mu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego zaprzestania przez Fundację
wykonywania niniejszej umowy.
3. Fundacji przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
Wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 1 w przypadku nieuzasadnionego braku
współpracy Podopiecznej/go w zakresie niezbędnym do należytego wywiązania się z
obowiązków przez Fundację, jak również po podjęciu przez Fundację informacji o
przekazaniu przez Podopieczną/ego dla organizacji nieprawdziwych informacji lub/i
wprowadzenie w błąd odnośnie do stanu faktycznego i prawnego sprawy.
4. Podopieczna/y oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy oraz wszystkich
załączników, akceptuje je i zobowiązuje się do ich stosowania.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§6

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

..................................................

..................................................

Prezeska Zarządu Fundacji

Podopieczna/y

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ogólnego
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 (art. 6 ust. 1 lit a i
art. 9 ust. 2 lit a), w celu realizacji niniejszej umowy. Administratorem danych osobowych w
rozumieniu w/w ustawy jest Fundacja #SAYSTOP, 03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 56 lok.
6A. Zostałem poinformowany, że zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest
dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych i ich
poprawiania, jak również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Data i podpis ...................................................

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Fundację swojego
wizerunku, w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach a także danych
osobowych, obejmujących imię , nazwisko, nazwę schorzenia, wiek, poprzez ich publikacją w
całości lub we fragmentach, na stronach internetowych, w mediach, publikacjach prasowych,
na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych i innego rodzaju materiałach
reklamowych rozpowszechnianych przez Fundację, dla celów informacyjnych dotyczących
działań Fundacji oraz realizacji niniejszej Umowy. Zostałem poinformowany, że zgoda na
wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku oraz danych osobowych może
być w każdej chwili cofnięta.

Data i podpis ...................................................

