UMOWA NR 00/00/Stypendium/2022
O PRZEKAZANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W RAMACH PROGRAMU „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Zawarta w Warszawie, dnia 01 lutego 2022 r. pomiędzy
Towarzystwem Nasz Dom z siedzibą w Warszawie: 01–830, Al. Zjednoczenia 34, reprezentowanym przez:
Sylwestra Soćko – Wiceprzewodniczącego Towarzystwa Nasz Dom
zwanym w dalszym ciągu TOWARZYSTWEM,
a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanymi w dalszym ciągu STRONAMI
o treści następującej:
Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy są środki finansowe pochodzące z Programu Stypendialnego „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” w
wysokości 0 000,00 zł (słownie: …………………………………………………………. złotych 00/100) zwane dalej POMOCĄ
FINANSOWĄ przekazane DOMOWI na niżej określonych warunkach
1. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto
…………………………………………………………. w terminie 10 dni od dnia dostarczenia do siedziby TOWARZYSTWA
podpisanego egzemplarza umowy.
§2
1. Przekazane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją
następujących form wsparcia/zajęć, zgodnie ze złożonym zgłoszeniem:
Imię i Nazwisko Stypendysty – Cel Stypendium
2. Przekazane środki finansowe mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów wyszczególnionych w § 2 pkt. 1 w
terminie od dnia 14.02.2022 do dnia 30.06.2022.
§3
TOWARZYSTWO wyznacza do bieżących kontaktów z DOMEM w ww. sprawie Koordynatora Programu „Moja
Przyszłość” – Magdalena Molska-Książek, tel. 508 097 012, m.molska@naszdom.org.pl

Odpowiedzialność i zobowiązania DOMU
§4
1. DOM zobowiązany jest do wydatkowania POMOCY FINANSOWEJ zgodnie z niniejszą umową, regulaminem
konkursu, wnioskiem o dofinansowanie - zgłoszeniem do programu stypendialnego oraz przepisami prawa
krajowego.
2. DOM zobowiązuje się do przesłania w wersji elektronicznej raportu cząstkowego z wykorzystania POMOCY
FINANSOWEJ w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r.
3. DOM zobowiązuje się do rozliczenia środków poprzez dostarczenie do TOWARZYSTWA szczegółowego
sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykorzystania POMOCY FINANSOWEJ, w tym kopii rachunków i
faktur oraz zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do dnia 8 lipca 2022r.
4. DOM oświadcza, że nie dokona żadnych zmian w przeznaczeniu POMOCY FINANSOWEJ bez pisemnej zgody
upoważnionych przedstawicieli TOWARZYSTWA. Zmiany warunków określonych w niniejszej umowie wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. TOWARZYSTWO ma prawo przeprowadzić monitoring realizacji postanowień niniejszej umowy w okresie do 2
lat od zakończenia finansowania.
6. DOM jest zobowiązany, na każde wezwanie TOWARZYSTWA do przekazywania niezwłocznie lub w wyznaczonym
terminie informacji, wyjaśnień i dokumentów związanych z realizacją POMOCY FINANSOWEJ.
Kwestie sporne
§5
1. TOWARZYSTWO zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy przed czasem jej zakończenia i zaprzestania
wypłacania stypendium (lub jego części) w sytuacji, gdy istnieją zastrzeżenia co do prawidłowego
wykorzystania środków i realizacji Programu, w szczególności, gdy DOM zaprzestaje realizacji określonego
celu.
2. DOMOWI przysługuje prawo do odwołania się na piśmie od wezwania do zwrotu POMOCY FINANSOWEJ w
przeciągu 15 dni od otrzymania w/w wezwania. W takim wypadku TOWARZYSTWO zobowiązuje się rozpatrzyć
odwołanie w ciągu 15 dni i udzielić pisemnej odpowiedzi.
§6
Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Towarzystwo Nasz Dom oraz dane
osobowe w Umowie udostępniane są przez Dom, w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe, o których mowa w
Umowie udostępniane są przez Dom na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2) UODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. STRONY zgodnie ustalają, że wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej UMOWY rozstrzygane będą przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę TOWARZYSTWA zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………..
Towarzystwo Nasz Dom

………………………………
DOM

