Żłobek Małe Skrzaty
ul. Włodarzewska 80C
02-393 Warszawa
UMOWA O OPIEKĘ ŻŁOBKOWĄ
Sporządzona dnia............................................................................................................................................ pomiędzy:
Żłobek Małe Skrzaty. Dorota Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 80C,
02-393 Warszawa, posługująca się numerem NIP 5361536799 (dalej „Żłobek”)
a
1. …......................................................................PESEL Rodzica.............................................................
oraz
2. …......................................................................PESEL Rodzica.............................................................
Będącymi Rodzicami Dziecka..………………………………………………ur.…………………………………………
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia optymalnych warunków wszechstronnego
rozwoju Dziecka, poprzez różnorodne formy aktywności umysłowej i fizycznej,
bezpieczeństwa oraz profesjonalną opiekę wychowawczą i wszechstronne nauczanie
Dzieci, dostostosowane do poziomu i wieku Dzieci.
Rodzice na mocy niniejszej Umowy, zobowiązani są do wpłacania z góry comiesięcznego
czesnego do 5-tego każdego miesiąca, bezpośrednio w siedzibie firmy lub na konto mBank
numer konta: 94 1140 2004 0000 3102 4918 9003.
Czesne stanowi stała miesięczna, zryczałtowana, bezzwrotna kwota 1800 zł ( tysiąc
osiemset złotych). Czesne zostanie pomniejszone o przysługujące zniżki.
Poprzez zapisanie Dziecka do żłobka, Rodzice zobowiązują się do uiszczenia jednorazowej,
bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 800zł (osiemset złotych). Wpłata opłaty
rejestracyjnej nastąpić powinna najpóźniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Dziecka w żłobku, Rodzice informują o tym fakcie
Dyrektora Żłobka pisemnie – drogą mailową maleskrzaty@op.pl lub składając pismo
bezpośrednio Dyrektorowi Żłobka (pod rygorem nieważności) z jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. W
okresie wypowiedzenia Umowa obowiązuje bez zmian, w szczególności zastosowanie
mają regulacje dotyczące obowiązku zapłaty czesnego.
Żłobek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia Umowa obowiązuje bez zmian, w
szczególności zastosowanie mają regulacje dotyczące obowiązku zapłaty czesnego.
Żłobek zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego, z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem, ze skutkiem od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego. W wyżej
wymienionym okresie wysokość czesnego należna jest w kwocie poprzednio uzgodnionej.
Brak zgody na zmianę wysokości czesnego w wyżej wskazanym terminie, skutkować
będzie rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem.
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru Dziecka ze Żłobka, poprzez podanie
danych osobowych niezbędnych do przygotowania upoważnienia Rodzice oświadczają, iż
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11.
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poinformowały osobę upoważnioną o przekazaniu tych danych, ich zakresie i celu
przetwarzania przekazanych danych osobowych przez Żłobek.
Spory wynikające z niniejszej Umowy, w pierwszej kolejności rozstrzygać będzie Dyrektor
Żłobka Małe Skrzaty Jeżeli spraw spornych nie będzie można ustalić polubownie, będą one
kierowane na drogę sądową.
Przed podpisaniem Umowy Rodzice zapoznali się z Regulaminem Żłobka.
Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, Dziecko przyjmowane jest do Żłobka od początku miesiąca
następującego po wejściu Umowy w życie.
Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
Zasady funkcjonowania Żłobka Małe Skrzaty określa Regulamin i Statut Żłobka,
stanowiący Załącznik nr 1.
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone zostały w Załączniku nr 2
do Umowy oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, wręczonej Rodzicom wraz
z podpisaniem Umowy.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

PODPIS I PIECZĄTKA DYREKTORA

Załączniki:
1. Regulamin i Statut Złobka Małe Skrzaty;
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

PODPIS RODZICÓW

Załącznik nr 2
Złobek Małe Skrzaty
ul. Włodarzewska 80C
02-393 Warszawa
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („Rozporządzenie RODO”) informujemy, ze administratorem danych osobowych
podanych przez Panią/Pana jest Dorota Nowak prowadząca działalnosc gospodarczą pod firmą
Żłobek Małe Skrzaty Dorota Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 80C,02393 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej,
posługująca się numerem NIP 5361536799 (dalej „Złobek”).
I.

Przekazane dane osobowe (w tym, w szczegolnosci: imię, nazwisko, numer telefonu,
adres email, PESEL, adres zameldowania lub adres zamieszkania, numer dokumentu
tozsamosci) są przetwarzane w celu realizacji zawartej ze Złobkiem umowy. Dane te
mogą zostac rowniez powierzone do przetwarzania innym podmiotom, ktorych
udział w realizacji Umowy jest celowy lub niezbędny. Powierzenie przetwarzania
danych osobowych innym podmiotom moze byc dokonane jedynie w zakresie
objętym niniejszą zgodą.

II.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka (w tym, w szczegolnosci: imię, nazwisko, PESEL,
dane o przebytych chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, przyjętych
szczepieniach, wizerunek) są przetwarzane w celu realizacji zawartej ze Złobkiem
Umowy. Dane te, w niezbędnym zakresie mogą zostac rowniez powierzone do
przetwarzania innym podmiotom, ktorych udział w realizacji Umowy jest celowy lub
niezbędny. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom moze
byc dokonane jedynie w zakresie objętym niniejszą zgodą.

III.

W razie pytan prosimy o kontakt pod nr tel. +48 662217155 lub na adres poczty
elektronicznej: maleskrzaty@op.pl

IV.

Udzielenie zgody/zgod ma charakter dobrowolny. W kazdym momencie przysługuje
Pani/Panu prawo wglądu do przekazanych danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz
cofnięcia zgody.

V.

Przekazane dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakonczenie
realizacji umowy.

VI.

Przekazane dane osobowe mogą zostac udostępnione na ządanie organow
publicznych lub innych podmiotow uprawnionych do takiego dostępu na podstawie
przepisow prawa w ramach prowadzonego przez te organy/podmioty postępowania.

VII.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
własciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Wyrazam zgodę na:
TRESC ZGODY

TAK

NIE

Przetwarzanie (w tym podpowierzanie przetwarzania)
moich danych osobowych (w tym, w szczegolnosci: imię,
nazwisko, numer telefonu, adres email, PESEL, adres
zameldowania lub adres zamieszkania, numer dokumentu
tozsamosci) w celu realizacji zawartej Umowy o opiekę
złobkową.
Przetwarzanie (w tym podpowierzanie przetwarzania)
danych osobowych mojego dziecka (w tym, w
szczegolnosci: imię, nazwisko, PESEL, dane o przebytych
chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, przyjętych
szczepieniach) w celu realizacji zawartej umowy o opieką
złobkową.
Przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez
zamieszczenia na stronie internetowej Złobka bądz na
kontach w elektronicznych mediach społecznosciowych
(w tym Facebook) Złobka, fotografii z wydarzen w Złobku,
zawierających wizerunek mojego dziecka.

_________________________
Miejscowość, data, podpis

