
 

 

 

 
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 
Zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy: 
 
(proszę wpisać imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę oświatową) 

…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

reprezentującą/ym (proszę wpisać nazwę placówki i adres) 

………………………………..................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Szkołą ”  
a 
Fundacją Civis Polonus  z siedzibą w Warszawie , (01-022), ul. Bellottiego 5m 47, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.03.2004 pod numerem KRS 0000190972: , 
oznaczoną numerem identyfikacyjnym REGON 013215791 oraz identyfikatorem NIP: 525-21-03-104, 
reprezentowaną przez Olgę Napiontek -  Wiceprezeskę Zarządu Fundacji Civis Polonus 
zwaną dalej „Fundacją” 
 
następującej treści: 

§1 
Przedmiotem umowy jest udział Szkoły w projekcie „Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna 
się w szkole” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowanym przez 
Fundację. 

 
§ 2 

1. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Fundacja zobowiązuje się do: 
a. Organizacji bezpłatnego szkolenia z zakresu edukacji globalnej i wyzwań klimatycznych.  
b. Dostarczenia materiałów koniecznych do przeprowadzenia działań w szkołach: prezentacji do 

przeprowadzenia apelu, materiałów do wykonania audytu Klimatycznego, scenariusza do 
przeprowadzenia szkolnej narady.  

c. Dostarczenia przewodnika po możliwych do zrealizowania działaniach proklimatycznych.  
d. Zapewnienia zdalnego wsparcia merytorycznego (mail, telefon) w trakcie realizacji projektu. 

 



§3 
2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Szkoła zobowiązuje się do: 

a. Wydelegowania jednego lub dwóch nauczycieli (tzw. Lideróo) na dwudniowe szkolenie 
wprowadzające:  

 w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, 24-25 września LUB  

 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 15-16 października.  
W razie niesprzyjające sytuacji epidemicznej szkolenie odbędzie się online.  

b. Przeprowadzenia przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu (Liderów) razem z samorządem 
uczniowskim apelu do społeczności szkolnej (min. 50 osób).  

c. Przeprowadzenia przez grupę uczniów (min. 10 osób) szkolnych audytów klimatycznych oraz 
sporządzenie z nich raportu.  

d. Przeprowadzenia przez nauczycieli (Liderów) razem z uczniami szkolnej narady dla nauczycieli, 
pracowników, dyrekcji, uczniów i rodziców (min. 30 osób) i spisanie wypracowanych rekomendacji.  

e. Wypełnienia i przesłanie krótkich formularzy ewaluacyjnych przez nauczycieli i uczniów.  
f. Zapewnienie nauczycielom dostępu do komputera z kamerą, głośnikiem i mikrofonem w celu wzięcia 

udziału w szkoleniu online.  
 

§4 
Fundacja oświadcza, iż działania określone w § 2 wykona z należytą starannością, za co bierze pełną 
odpowiedzialność. 

 
§5 

Wszelkie działania wymienione w §2 i 3 zostaną zrealizowanie do 30 listopada 2020 roku. 
 

§6 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej 

umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”. 
§7 

Umowę sporządzono na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 
 
 
Szkoła :                                                                                  Fundacja: 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwany dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji działań w ramach projektu „Odpowiedź na 

globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole”, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) – w celu realizacji 

zadania publicznego. 

3. Fundacja Civis Polonus może przekazywać Twoje dane osobowe instytucjom kontrolnym w trakcie 

przeprowadzanych przez nie kontroli realizacji zadań: Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Ministerstwu 

Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

5. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

6. Twoje dane osobowe są przechowywane: 

o od momentu ich pozyskania, w chwili, gdy zapisałaś/eś się na organizowane przez nas wydarzenia do 

końca realizacji projektu, 



o 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończył się projekt, do celów rozliczeniowych, 

sprawozdawczych i kontrolnych. 

7. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, 

aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO oraz norm w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. 

8. Przysługują Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o 

ochronie danych jesteś uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych budzi Twoje 

wątpliwości. 

9. Ponadto masz prawo do: 

o żądania dostępu do Twoich danych osobowych; dostarczymy Ci na żądanie kopię Twoich danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu;  

o sprostowania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które są nieprawidłowe; 

o ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

o żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

o sprzeciwu wobec przetwarzania części lub całości Twoich danych osobowych. 

10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Katarzyną Chrapką: 

katarzyna.chrapka@civispolonus.org.pl. 

 

 

 

  

 

 
 

 
Patronat: 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu 

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych RP 

mailto:katarzyna.chrapka@civispolonus.org.pl

