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Gdynia, dnia ………………………………… 

Porozumienie o współpracy nr………………………………… przy realizacji projektu  
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa projektu/działania) 

Stronami porozumienia są: 
 

1. Imię i nazwisko lidera projektu: ………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………. 

Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

Zwany dalej  „Organizatorem” 

oraz 
 

2. Laboratorium Innowacji Społecznych 

z siedzibą w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego 31, 

reprezentowanym przez: 

Katarzynę Ziemann, 

Zwany dalej „Partnerem”.   

Strony postanawiają co następuje:  

1. Organizator projektu zobowiązuje się do: 

• Organizowania spotkań dla uczestników projektu, rozpoczynając od dnia zawarcia niniejszego 
porozumienia, do dnia jego rozwiązania, zgodnie z obowiązującym grafikiem zajęć; 

• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu wewnętrznego obowiązującego 
na terenie  „Wymiennikowni – Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu” oraz 
w jego obrębie; 

• Przygotowania pomieszczeń Wymiennikowni do przebiegu organizowanego działania, 
a także ich posprzątania bezpośrednio po jego zakończeniu; 

• Animowania przebiegu działania oraz wsparcia merytorycznego jego uczestników; 

• Prowadzenia ewidencji osobowej uczestników podczas wydarzenia zgodnie z wzorem listy 
obecności uzgodnionym w porozumieniu z Partnerem.  

2. Organizator deklaruje, iż działania w ramach projektu będą prowadzone całkowicie bezpłatnie i 
nie będzie pobierana od uczestników żadna opłata, a wszelka współpraca z innymi podmiotami 
(sponsorzy, darczyńcy, etc) musi być uzgadniana indywidualnie z Partnerem.  

3. Laboratorium Innowacji Społecznych deklaruje współpracę przy realizacji projektu w zakresie: 

• Udostępnienia pomieszczeń oraz wyposażenia Wymiennikowni – Młodzieżowego Centrum 
Innowacji Społecznych i Designu mieszczącego się w Gdyni Chyloni, ul. Kartuska 20b do 
realizacji projektu; 

• Oddelegowaniu w ustalonym terminie i godzinach osób z kadry do obsługi budynku 
„Wymiennikowni”. 

• Wsparcia promocji projektu, jeśli istnieje taka potrzeba po stornie organizatora,  poprzez 
wydrukowanie plakatów w formacie A3 informujących o wydarzeniach w projekcie; 
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• Udostępnienia na plakatach promujących projekt, jeśli istnieje taka potrzeba po stronie 
organizatora, logotypów Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Wymiennikowni – 
Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu;  

Cele projektu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Ustalenia: 

• Termin (czas trwania, dzień tygodnia, godziny)………………………………………………………………………….. 

• Potrzebny sprzęt/materiały ………………………………………………………………………………………………………. 

• Wsparcie promocyjne (WWW, FB, plakaty) ………………………………………………………………………………. 

• Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                    

    W imieniu 
                   Lider projektu                                                                Laboratorium innowacji Społecznych 
          
 
            _____________________           ___________________ 
                        (podpis lidera)                                                  
 

 

Ja niżej podpisany/a, jako opiekun prawny ……………………………………………………………………………….., 
                                                                                                                                   (imię i nazwisko lidera projektu) 

 wyrażam zgodę na zwarcie niniejszej umowy. 

……………………………………… 
                                                           (podpis opiekuna prawnego) 

Zostałem/am poinformowany/a, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia, ul. Stefana 
Żeromskiego 31 tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl. 
2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł Wyszomirski, 
tel. 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego porozumienia, tj. 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – RODO. 
4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, 
ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że 
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych 
osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa. 
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z 
określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej. 
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji Społecznych na podstawie 
zawartych umów powierzenia danych. 
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może 
skutkować brakiem możliwości wykonania uprawnienia i/lub realizacji działania, o które Państwo 
wnioskowaliście. 


