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Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z zasobów  

Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 

 

 

POROZUMIENIE DOT. UŻYTKOWANIA ADRESU 

Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 

NR ………………….. 
zawarte w dniu. . . . . . . . . . . . . . . . w Chełmnie 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną 

przez Artura Mikiewicza – Burmistrza Miasta Chełmna 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

zarejestrowaną w KRS lub w innym rejestrze  

 

…………………………………………………………………………………………………,  

 

zwaną dalej Użytkownikiem i reprezentowaną przez  

 

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

(zgodnie z KRS lub innym rejestrem, upoważnieniem). 

 

§ 1 

Przedmiotem Porozumienia jest nieodpłatne udostępnienie Użytkownikowi możliwości wskazania 

adresu Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36, zwanego dalej 

G36, tj. 86-200 Chełmno, ul. Grudziądzka 36, jako adresu, pod którym organizacja prowadzi 

działalność. 

§ 2 

Porozumienie niniejsze ważne jest przez okres do 2 lat (okres istnienia organizacji pozarządowej od 

dnia założenia). Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia adresu z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w związku z udostępnieniem adresu, o którym mowa  

w § 1, nie następuje powierzenie Użytkownika jakichkolwiek składników majątkowych G36. 

2. Uprawniony przyjmuje do wiadomości, iż w związku z udostępnieniem adresu, o którym mowa w 

§ 1 G36, nie jest ani zobowiązane, ani uprawnione do dokonywania w imieniu lub na rzecz 

Użytkownika jakichkolwiek czynności związanych z funkcjonowaniem organizacji, w 

szczególności dotyczy to odbierania wymagającej potwierdzenia odbioru korespondencji 

kierowanej do Użytkownika oraz przechowywania jakichkolwiek rzeczy Uprawnionego. 

3. W związku z zawarciem niniejszego Porozumienia Użytkownikowi udostępnione będzie stałe 

miejsce, w którym odkładana i przechowywana będzie poczta do czasu jej odbioru przez 

Użytkownika, niewymagająca potwierdzenia odbioru korespondencja kierowana do niego na 

przedmiotowy adres oraz zawiadomienia o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można było 

doręczyć adresatowi bezpośrednio (awizo) w odniesieniu do przesyłek wymagających 

potwierdzenia odbioru. 
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4. Użytkownik zobowiązany jest co najmniej raz w tygodniu do odbioru korespondencji,  

o której mowa w niniejszym porozumieniu. 

5. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika korespondencji w terminie 14 dni kalendarzowych 

od pierwszego powiadomienia, G36 ma prawo odmówić odbioru kolejnych przesyłek 

dla Uprawnionego.  

6. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika korespondencji w terminie 30 dni kalendarzowych 

od pierwszego powiadomienia, G36 ma prawo komisyjnie zlikwidować nieodebraną 

korespondencję. 

7. G36 nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje odbioru korespondencji wskazanej 

w upoważnieniu oraz jej zawartości. 

§ 4 

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Porozumienia lub naruszenia przez Użytkownia zasad 

wymienionych w Regulaminie korzystania z zasobów Chełmińskiego Inkubatora Organizacji 

Pozarządowych Grudziądzka 36 Gmina ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Porozumienie, 

powiadamiając o tym fakcie na piśmie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 5 

W przypadku zakończenia współpracy z G36, Użytkownik ma obowiązek powiadomienia właściwych 

urzędów, instytucji i osób, z którymi współpracował o zmianie adresu. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Użytkownik oraz osoby uprawnione do reprezentowania Użytkownika wyrażają zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 - RODO) 

(DZ.U.UE.L.119.1) w celach związanych z realizacją porozumienia. Administratorem zebranych 

danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 

13, 87-100 Toruń. Dane osobowe zawarte w formularzu wykorzystane zostaną dla potrzeb realizacji 

porozumienia. Wnioskujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 8 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgodnej woli stron wyrażonej  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

……………………………………...                     ………........................................................... 
Podpis osoby reprezentującej Gminę  Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 


