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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

W dniu 5 kwietnia 2022 w Warszawie, pomiędzy Fundacją Na Rzecz Dzikich Zwierząt PRIMUM z 
siedzibą w Skierdach 05-101, przy ulicy Orlej 4, reprezentowaną przez Elżbietę Barbacką zwanym 
w dalszej części Korzystającym , 
a 
Panią/Panem  

 

Data urodzenia : 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę. 

adres zamieszkania:  

 

adres do wysyłki jeżoprzejścia :  

 

zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem, 
została zawarte porozumienie następującej treści: 

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia 
jeżoprzejścia w ogrodzeniu posiadanego przez siebie terenu.  

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia: 

a) Zainstalować jeżoprzejście w ogrodzeniu  
b) Wykonać zdjęcia jeżoprzejścia  
c) Przesłać zdjęcia jeżoprzejścia do Fundacji PRIMUM na adres jezoprzejścia@primum.org.pl  
d) Zaznaczyć jeżoprzejście na mapie znajdującej się na stronie Fundacji PRIMUM 

https://www.primum.org.pl/jezoprzejscie-w-kazdym-ogrodzie/ 

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 5 kwietnia 2022, a zakończenie do 
dnia 31 października 2022.  

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 
wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

5. Korzystający zobowiązuje się do przesłania wolontariuszowi bramki do oznaczenia / 
zabezpieczenia jeżoprzejścia.  

6. Wysyłka bramki do oznaczenia / zabezpieczenia jeżoprzejścia o której mowa w pkt. 5 nastąpi w 
terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza podpisanej umowy o współpracę.  

7. Wolontariusz oświadcza, że zna zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń. 

mailto:cia@primum.org.pl
https://www.primum.org.pl/jezoprzejscie-w-kazdym-ogrodzie/


Strona 2 z 3 
 

8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia 
wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

9. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za 
wykonanie porozumienia. 

10. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt 
PRIMUM z siedzibą Skierdach 05-101, ul. Orla 4 

2) inspektorem ochrony danych w Fundacji Primum jest Pani Elżbieta Barbacka, adres email: 
Ela.Barbacka@fundacja@primum.org.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pana/Pani udziału w projekcie „Jeżoprzejście w 
każdym ogrodzie”  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt 
PRIMUM oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”(organ współfinansujący 
projekt) – w zakresie: imię i nazwisko, gmina, adres zamieszkania; oraz inne instytucje upoważnione 
do tego z mocy prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres 5 lat; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Z uwagi na 

fakt, iż zadanie realizowane jest w interesie publicznym i współfinansowane ze środków Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia 
danych przez okres przechowywania, jakim jest 5 lat; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Państwa  w 
wykonywaniu prac na rzecz Fundacji”. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia przez Państwa  udziału w projekcie 
jako wolontariusz. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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