UMOWA O SWIADCZENIU USŁUG
zawarta w dniu……………..., pomiędzy Żłobkiem Nr 1 w Augustowie, przy ul. Kilińskiego 6
reprezentowanym przez: Dyrektora Grażynę Polkowską zwanym dalej „Żłobkiem”
a Rodzicem /Opiekunem.…………………………………………………………………………………………..…
zam. w………………………………………………………………………………………......……………………
nr pesel…………………… zwanym dalej
legitymującym się dowodem osobistym seria… …..nr…………….………
.
„Usługobiorcą” o świadczenie usług dla dziecka /dzieci/:
1..........................………………………………………………………………………………………….…….
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres. tel. kontaktowy)

2……………………………………………………………………………..……………………………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres. tel. kontaktowy)
§1. 1. Dziecko będzie uczęszczało do Żłobka od poniedziałku do piątku, w godzinach od ..........……. .do...............
2. Dziecko korzystać będzie z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
§ 2. 1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia w terminie od 7 -go do 15-tego każdego miesiąca.
1)

miesięcznej opłaty stałej w wysokości 160 zł miesięcznie, pokrywającej częściowo koszty związane
z pobytem dziecka w żłobku, nieobejmujących kosztów świadczeń zdrowotnych,

2)

miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.

2. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ust 1 pkt 2 może ulec zmianie decyzją dyrektora żłobka. Informację o
zmianie
wysokości opłaty ogłasza się z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem terminu wprowadzenia zmiany, w formie
ogłoszenia na tablicy.
§ 3. Wprowadza się zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka w żłobku, za każdy dzień, w wysokości dziennej
stawki żywieniowej, rozliczony na koniec miesiąca. Usługobiorca zobowiązany jest do zgłaszania każdej
planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem jednodniowym, a w przypadku choroby - w pierwszym dniu
nieobecności dziecka do godziny 800.
§ 4. Żłobek pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6 00 do 1600. Usługobiorca zobowiązuje się
przyprowadzać dziecko do godz. 800 i odbierać do godz. 1600.
§ 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze żłobka musi być dokonywane przez rodziców (opiekunów) lub
upoważnioną przez nich - w formie pisemnej - osobę.
§ 6. Do Żłobka przyprowadza się tylko i wyłącznie zdrowe dziecko.
§ 7. Zasady organizacji żłobka oraz rekrutacji dzieci określa statut żłobka.
§ 8.1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzaniem ze
skutkiem na koniec miesiąca.
2. Żłobek może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie uiszczania opłaty przez okres 1 miesiąca.
§ 9. Umowa została zawarta na okres od dnia…………………………………….. do ukończenia ustawowego wieku
żłobkowego, z zastrzeżeniu, że w przerwie urlopowej ustalonej przez Dyrektora Żłobka, Żłobek nie wykonuje
usług.

|

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11. Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na portalu Facebook
1

Ja niżej podpisany ………………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka ………………………………………………….. przez administratora danych osobowych
Żłobek Nr 1 w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Panią Grażynę Polkowską w zakresie umieszczenia

2

wizerunku i osiągnięć dziecka na oficjalnym profilu Facebook w celu promocji placówki.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej przetwarzania danych na portalu Facebook, w tym z informacją o
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, ewentualnych odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, oraz
prawach osoby, której dane dotyczą a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna przetwarzania danych na portalu Facebook

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Nr 1 w Augustowie reprezentowany przez Dyrektora Panią
Grażynę Polkowską. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu …………………. lub za pomocą
poczty elektronicznej zlobek@post.pl
2. Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promowania placówki oraz jej działań dydaktyczno-wychowawczych.
W
tym
celu
wyrażają
Państwo
zgodę
zgodnie
z
art.
6
ust.
1
lit.
a
RODO
na:
a) przetwarzanie danych w postaci wizerunku i osiągnięć wychowanków w celu zamieszczenia ich na portalu Facebook,
b)
rozpowszechniania
wizerunku
na
podstawie
art.
81
ust.
1
prawa
autorskiego,
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA.
4. Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia profilu żłobka na portalu Facebook lub do
wycofania zgody.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości
publikowania zdjęć wychowanka na portalu Facebook.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu
przez Administratora danych.
9. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z
Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców,
klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

Augustów,

………………………..

………………………………

(data)

(podpis opiekuna prawnego)

