
 

Umowa o wolontariat nr …….. / 2021 

 

zawarta w dniu …………. 2021 roku w Orońsku pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej, ul. 

Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury pod 

numerem RIK 20/92, posiadającym numer REGON 000879699 oraz NIP 7991439395, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Macieja Aleksandrowicza 

zwanym dalej „Centrum”  

a 

Panią /Panem ………. zamieszkałą / zamieszkałym …………………………………., PESEL 

……………………………………… 

zwaną / zwanym w dalszej części „Wolontariuszem”, 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Centrum oświadcza, że jest organizatorem Sympozjum Rzeźby Współczesnej  

(„Sympozjum”), które odbędzie się w siedzibie Centrum w terminie 26.09-

10.10.2021 roku. 

2. Centrum oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego mogą być wykonywane 

usługi w ramach wolontariatu. 

3. Wolontariusz oświadcza, że: 

1)  posiada kwalifikacje oraz spełnia warunki niezbędne do wykonywania 

świadczeń objętych niniejszą umową; 

2) zapoznał się z Regulaminem Sympozjum Rzeźby Współczesnej; 

3) odbył przeszkolenie bhp i ppoż.; 

4) został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z 

wykonywanymi nałożonymi na niego obowiązkami oraz o zasadach ochrony 

przed zagrożeniami; 

5) został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.   

 

4. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu 

świadczeń, o których mowa w § 2 umowy, na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 2 

1. Centrum powierza Wolontariuszowi, a Wolontariusz zobowiązuje się w ramach 

Sympozjum, o którym mowa w § 1 ust. 1, do: 

1) pomocy uczestnikom Sympozjum podczas realizacji prac artystycznych z 

zachowaniem najwyższej staranności; 

2) przygotowania prezentacji dotyczącej własnej twórczości w formie cyfrowej 

(pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point); 



3) czynnego uczestnictwa w imprezach towarzyszących sympozjum: 

dyskusjach, prelekcjach, wykładach. 

2. Wolontariusz nie może wykonywać innych zadań niż określone w ust. 1, a w 

szczególności takich, do wykonywania których jest potrzebne posiadanie 

odpowiednich kwalifikacji. 

§ 3 

1. Wolontariusz będzie wykonywał wszystkie czynności objęte niniejszą umową 

osobiście. 

2. Wolontariusz będzie wykonywał czynności objęte niniejszą umową w siedzibie 

Centrum. 

3. Wolontariusz zachowa w tajemnicy wszelkie informacje i dane osobowe, które 

pozyskał  w związku i przy okazji wykonywania umowy. 

4. Wolontariusz realizuje przedmiot umowy bez wynagrodzenia. 

5. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Centrum lub  

uczestnikowi Sympozjum, chyba że szkoda została wywołana okolicznościami, za 

które odpowiedzialność ponosi Centrum. 

 

§ 4 

1. Centrum zapewnia Wolontariuszowi w ramach niniejszej umowy: 

1) pobyt w Centrum w terminie od 26.09. do 10.10.2020 r.; 

2) udział w imprezach towarzyszących: panele dyskusyjne, prelekcje; 

3) możliwość prezentacji własnego dorobku w ramach imprez towarzyszących; 

4) bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń z zapewnieniem 

niezbędnych środków ochronnych; 

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Wartość świadczenia Wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz Centrum w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. 

 

§ 5 

Ze strony Centrum osobą upoważnioną do kontaktu z Wolontariuszem jest Anna 

Podsiadły +48 661 951 213, e mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl 

 

§ 6 

Umowa może zostać rozwiązana przez Centrum bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze trwanie umowy, w 

szczególności z powodu: 

1) utraty przez Wolontariusza uprawnień koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

2) naruszenia przez Wolontariusza postanowień umowy; 

3) wyrządzenia przez Wolontariusza szkody Centrum lub uczestnikowi Sympozjum. 



 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny 

oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Korzystającego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

2) Klauzula informacyjna dla przedstawiciela Centrum i Wolontariusza; 

3) Oświadczenie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku. 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron umowy. 

 

 

         Wolontariusz                                                                           Centrum 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (ul. Topolowa 1, 26-505 

Orońsko) w celu realizacji Umowy o wolontariat Nr …… z dnia …………..2021 r.  

Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. 

 

 

………………………….. 

      (miejscowość, dnia)                                                …………………………………… 

                                                          (imię i nazwisko osoby składającej 

oświadczenie) 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej 
„RODO”) informujemy, że:  
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej  
w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko. 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@rzezba-oronsko.pl 
3. Dane Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO wyłącznie w 
celu realizacji umowy Nr …. z dnia ………………..2021 r 
4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. W każdej chwili przysługuje Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych 
powyżej. niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
6. Dane Pana będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego 
wykonania umowy. 
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu prawo do:  

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
3) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  
4) przenoszenia danych   
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo 
uniemożliwić zawarcie i realizację postanowień umowy. 
8. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pana dane nie 
są profilowane. 
9. W każdej chwili przysługuje Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana 



danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 
  
 

 
 
……………………………….. 
          (miejscowość, dnia)  

                                                   ……………………  …………………………………….. 
                                                  (imię i nazwisko osoby otrzymującej informację) 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  o  

prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  z  dnia  4  lutego  1994  r.  (Dz.U.  z  20179 r.  

Nr  1231 ze zm.) 

Ja,  niżej  podpisana ………….,  zamieszkała/y  w ……………., przy ul. ……………………., 

oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1; 26-505 

Orońsko  – mojego wizerunku z podaniem mojego imienia i nazwiska, w celu realizacji 

zadań wykonywanych w ramach SYMPOZJUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, ed. II: 2021.  

Niniejsza zgoda:  

• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;   

• dotyczy wprowadzania, utrwalania i zwielokrotniania fotografii cyfrową techniką 

zapisu komputerowego (na płycie CD/DVD, przenośnych nośnikach pamięci typu 

pendrive, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci internetowej); 

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej CRP oraz na profilach portali 

społecznościowych CRP, w gazetach,  Internecie;  

• dotyczy umieszczania wizerunku w broszurach oraz w innych materiałach 

promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów) – 

tworzonych i organizowanych w ramach promocji Sympozjum. 

 

 

………………………………………    ………………………………. 

(miejscowość, data)    (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

  



 

 


