
 

 

 

UMOWA DAROWIZNY 

zawarta w dniu __.__.____ r. w _____________ (dalej jako „Umowa”) pomiędzy: 

 

(1) Castorama Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod 

adresem: ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, o numerze NIP 526-10-09-959, 

REGON: 010817199, BDO: 000009159, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000 złotych, 

zwaną dalej „Castorama”, w imieniu której przy zawarciu Umowy działa:  

Pan ________________ – Członek Zarządu 

a 

(2) _______________ (…), zwaną dalej „Instytucją”, w imieniu której przy zawarciu Umowy działa:  

_____________________ – ___________ 

 

dalej także jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

A. Castorama zamierza przekazać darowiznę na rewitalizację lub zmianę jednej, ogólnodostępnej 

przestrzeni zielonej służącej lokalnej społeczności (np. skwer, park, podwórko) znajdującej się w 

miejscowości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to miejscowość zostanie 
wytypowana przez Castoramę w ramach zorganizowanej przez Castorama Akcji „Zieleń za 

elektrograty”, zgodnie z Regulaminem tej Akcji. 
B. Darowizna zostanie przekazana zgodnie z Regulaminem Akcji na rzecz wybranej przez Organizatora 

Instytucji, której siedziba (adres rejestrowy) znajduje się w miejscowości, w której znajduje się sklep 
stacjonarny Organizatora, w którym została zebrana największa ilość (liczona w kg) elektroodpadów 

podczas prowadzonej przez Organizatora akcji pod nazwą „Kwiaty za elektrograty –Wrzesień 2022”. 

C. Organizator przy wsparciu miejscowych władz jednostki samorządu terytorialnego wybrał Instytucję, 
która podjęła się projektu rewitalizacji przestrzeni zielonej we współpracy z Organizatorem, a także 

dokonał w porozumieniu z Instytucją wyboru przestrzeni zielonej, na rzecz której ma zostać 
przeznaczona darowizna. 

D. Organizator przekazuje Darowiznę na rzecz Instytucji na podstawie niniejszej umowy darowizny. 

 

STRONY UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

1. ARTYKUŁ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. Na podstawie niniejszej Umowy, Castorama zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie na rzecz 

Instytucji darowizny pieniężnej w wysokości ___________ (słownie: ___________) i/lub darowizny 

rzeczowej ___________ (słownie: ___________), która to łączna wartość darowizny wynosi 
25.000,00 PLN brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 

00/100) (dalej jako: „Darowizna”). 

1.2. Darowizna zostaje przekazana na określony cel, tj. rewitalizację lub zmianę jednej, ogólnodostępnej 

przestrzeni zielonej służącej lokalnej społeczności (np. skwer, park, podwórko), tj. 
__________________ (dalej: „Projekt”) znajdującej się w miejscowości ___________, w której 

znajduje się siedziba Instytucji, zgodnie z Regulaminem Akcji „Zieleń za Elektrograty” 

organizowanej przez Castorama. Celem Akcji jest promocja ochrony środowiska naturalnego oraz 
proekologicznych aspektów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jako ważnego elementu 

ochrony środowiska naturalnego. 



  

 

 

1.3. Instytucja oświadcza, iż Darowiznę przyjmuje i zobowiązuje się przeznaczyć ją na cel wskazany w 

art. 1.2. powyżej. /W przypadku darowizny rzeczowej/ Wydanie Darowizny nastąpi w formie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego wydanie Darowizny w stanie wolnym od wad. 

1.4. Darowizna zostanie przekazana na rachunek […] do dnia […] 

1.5. Wszelkie obciążenia publicznoprawne, w szczególności obowiązek uiszczenia należnego podatku, 
wynikające z przekazanej Darowizny obciążają Instytucję. Wszelkie dodatkowe koszty, wynikające 

z wykonania Projektu obciążają Instytucję. Poza wsparciem finansowym i/lub rzeczowym w postaci 

przekazanej Darowizny, Castorama nie ponosi jakichkolwiek innych kosztów związanych z 

wykonaniem Projektu. 

2. ARTYKUŁ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KARY UMOWNE 

2.1. W przypadku niewykonania Projektu lub wykonania Projektu niezgodnie z celem Umowy, w 

szczególności w przypadku przekazania Darowizny na inny cel, niż wskazany w art. 1.2. Umowy lub 
braku skonsultowania z Castorama Projektu lub nieuwzględnienia uwag Castorama do Projektu, 

Castorama będzie uprawniona do żądania od Instytucji kary umownej w wysokości 25.000,00 

PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

2.2. W przypadku naruszenia przez Instytucję innych zobowiązań wynikających z Umowy lub 

Regulaminu Akcji, Castorama będzie uprawniona do żądania od Instytucji kary umownej w 

wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 

2.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Castorama może domagać się 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

2.4. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, płatna będzie w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do zapłaty na numer rachunku bankowego podany w tym wezwaniu. 

3. ARTYKUŁ 3 OŚWIADCZENIA STRON 

3.1. Instytucja oświadcza, że wszystkie dane uwidocznione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, w tym te wskazane w odpisie z KRS dla Instytucji stanowiącym Załącznik nr 

2 do Umowy są aktualne na dzień zawarcia Umowy. 

3.2. Strony oświadczają, że zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadziło do naruszenia 
jakichkolwiek obowiązków publicznoprawnych lub praw osób trzecich. Instytucja zobowiązuje się 

w szczególności przestrzegać zobowiązań dotyczących prowadzenia działalności zgodnie z 
przepisami prawa określonych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz 

potwierdza prawdziwość danych zawartych w formularzu załączonym do tego oświadczenia. 

3.3. Instytucja zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Postępowania Grupy 
Kingfisher dostępnym w wersji elektronicznej, umożliwiającej pobranie, pod adresem 

www.castorama.pl oraz zapewni jego przestrzeganie przez podwykonawców, którymi w zakresie 
przewidzianym przez Umowę będzie się posługiwał w ramach jej wykonywania. Instytucja 

oświadcza, że zapoznała się z Kodeksem Postępowania Grupy Kingfisher obowiązującym w dacie 

podpisania Umowy oraz zobowiązuje się na bieżąco śledzić jego zmiany publikowane na stronie 

www.castorama.pl. 

3.4. Instytucja zobowiązana jest do współdziałania z Castorama w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy i powiadamiania Castorama o istotnych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla jej 

wykonywania. 

4. ARTYKUŁ 4 POUFNOŚĆ 

4.1. Castorama i Instytucja zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

informacji poufnych dotyczących drugiej Strony uzyskanych w toku współpracy, w szczególności 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym cen, warunków handlowych wynegocjowanych 
przez Strony, planów handlowych i marketingowych, technologii informatycznych stosowanych w 

systemach Castorama.  

http://www.castorama.pl/
http://www.castorama.pl/


  

 

 

4.2. Obowiązek ochrony informacji poufnych nie obowiązuje w zakresie udostępnienia informacji 

powołanym do tego osobom, jednostkom organizacyjnym lub organom władzy i administracji, na 

żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub innych organów władzy i administracji 
publicznej. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji 

państwowej do ujawnienia informacji poufnych albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z 
przepisów prawa, zobowiązana będzie ona niezwłocznie i na piśmie powiadomić o fakcie 

przekazania takich informacji drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę informacji poufnych o ich 

poufnym charakterze. 

4.3. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa powyżej, obowiązuje 

Strony w toku prowadzonej współpracy oraz w okresie 10 lat po jej zakończeniu. 

4.4. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień wskazanych w art 4.1-4.3. Umowy, Strona 

naruszająca obowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 1.000 PLN 
(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Strony mogą domagać się 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.  

4.5. Kara umowna, o której mowa w art. 4.4. Umowy, płatna będzie w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do zapłaty na numer rachunku bankowego podany w tym wezwaniu. 

5. ARTYKUŁ 5 ZAWIADOMIENIA  

5.1. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, wszelkie zawiadomienia jednej Strony Umowy przez drugą Stronę 

będą uważane za prawidłowo przekazane, jeżeli zostaną sporządzone w formie pisemnej i 

doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem listu poleconego z 
potwierdzeniem odbioru lub poczty kurierskiej. Zawiadomienia mogą być również dokonywane  

pocztą elektroniczną z równoczesnym przesłaniem kopii zawiadomienia listem poleconym lub 
pocztą kurierską. Zawiadomienie przesłane  pocztą elektroniczną uważane będzie za doręczone 

następnego dnia po jego wysłaniu. 

5.2. Doręczenia będą dokonywane pod następujące adresy: 

CASTORAMA CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. 

Do wiadomości: 
Pan/Pani…………………………. 

tel.: ……………………………………….. 

mail: ………………………………………. 

Instytucja Instytucja  

Do wiadomości: 
Pan/Pani…………………………. 

tel.: ……………………………………….. 

mail: ………………………………………. 

6. ARTYKUŁ 6  DANE OSOBOWE  

6.1. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osób reprezentujących, osób kontaktujących się i 
realizujących Umowę, które przetwarzają jako odrębni administratorzy danych na podstawie art. 6 

ust.1 lit. f) 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 jako „RODO”). Każda ze  Stron zobowiązuje się we 

własnym zakresie spełnić obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 RODO w stosunku do 

tych osób. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Castorama stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

6.2. W przypadkach przetwarzania danych Instytucji, które podlegają pod zakres obowiązywania RODO, 
administratorem danych jest Castorama. Wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 RODO, 

znajdują się w klauzuli przekazywanej przez Castorama. 

7. ARTYKUŁ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



  

 

 

7.1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy stanie się sprzeczne z prawem, nieważne 

lub bezskuteczne (lub za takie zostanie uznane), nie będzie to odnosić skutku dla prawidłowości 

prawnej, ważności ani skuteczności pozostałych jej postanowień. 

7.2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

7.3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 

7.4. Strony będą dążyć do polubownego rozwiazywania wszelkich sporów mogących wynikać w związku 

z realizacją Umowy. Spory wynikłe z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Castorama. 

7.5. Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

7.6. Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 

Załącznik nr 1 – Odpis z rejestru KRS dla Castorama 

Załącznik nr 2 – Odpis z rejestru KRS dla Instytucji 

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa 

Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Castorama 

Załącznik nr 5 – Regulamin Akcji 

 

 

 

 

 

W imieniu Castorama                                          W imieniu Instytucji 

Podpis:    

………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

Podpis:    

………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

  

 

 


