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UMOWA DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ  

 

zawarta w dniu  ………………..  w ……………………… 
 

 

pomiędzy: 

 

……………………………………………… 

nazwa firmy/instytucji/osoby fizycznej 

 

…………………………………………….. 

Siedziba/miejsce prowadzenia działalności/miejsce zamieszkania 

 

………………………………………………………………. 

NIP/ REGON/PESEL 

 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………….. 
 

 zwaną w dalszej części umowy Darczyńcą 

 

a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,  Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin 

NIP 712-010-69-11, REGON 000288716 

 
reprezentowanym przez:  …………………………………………………………………………………………………………… 
  
zwanym w dalszej części umowy Obdarowanym 
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§ 1 

1.Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu kwotę pieniężną w wysokości 
……………………………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………) 
z przeznaczeniem na cele realizowane zgodnie z § 7 Regulaminu Uczestnictwa w Programie  „Open to. Program 
Świadomego Absolwenta”. Wpłata środków nastąpi na rachunek bankowy Uczelni w banku …………………. nr  
…………………………………………..  
2. Strony oświadczają, iż jest to pierwsza darowizna Darczyńcy na rzecz Obdarowanego w okresie 5 lat 
poprzedzających rok, w którym nastąpiło przekazanie środków pieniężnych, o których mowa w pkt 1. 
 

§ 2 
 
Obdarowany darowiznę przyjmuje i oświadcza, że wykorzysta środki finansowe otrzymane w formie darowizny 
na cele rozwoju i realizacji zadań wynikających z  Programu „Open to. Program Świadomego Absolwenta”. 
 
 

§ 3 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 4 
 
Ewentualne spory Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwych sądów powszechnych   
w Lublinie. 
 

§ 5 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
  
 …………………………………………………                                                                 ..………………………………………………….. 
  

DARCZYŃCA                                  OBDAROWANY 
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Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych podanych poniżej (niepotrzebne 
skreślić*): 
 
Imię i nazwisko* ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy* ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe (adres/telefon) * ………………………………………………………………………………………………… 

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

Profil działalności* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Logo firmy*  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne, jakie? * …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

na stronie internetowej Program „Open to. Program Świadomego Absolwenta”  jako darczyńcę/sponsora 
Programu. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: 

Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, 
www.umlub.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych: iod@umlub.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

 Administrator danych osobowych działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b, c i e RODO przetwarza 
dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do 
kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, w celu 
wypełnienia obowiązków z niej wynikających, a także w celach związanych z rozliczaniem 
umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie 
i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy prawa 
powszechnego. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 
Bez podania danych realizacja celu przetwarzania danych będzie niemożliwa. 

 Odbiorcami danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją umowy będą wyłącznie 
osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa powszechnego, 
mogą one zostać również przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem danych 
w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w 
zakresie IT, czy obsługą korespondencji. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży, nie będą 
również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
powyżej. 

 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

http://www.umlub.pl/
mailto:iod@umlub.pl
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 Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych; 
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 Nie przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 
  
 

………………………………………………………………… 
                                                                                                                      Data , czytelny podpis  


