UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI PODCZAS
WAKACJI W PRZEDSZKOLU HARMONIJKA

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy Karoliną Rudzińską organizatorem wakacji w Przedszkolu
Harmonijka
mieszczącym
się
w
Skórzewie
przy
ulicy
Kolejowej
30,
a
Panią/Panem
….................................................................................................
adres
zamieszkania ....................................................................... legitymującym się dowodem osobistym
(seria/numer) ........................................ telefon kontaktowy .......................................................
adres e-mail ............................................................ o następującej treści:
Przedszkole
zobowiązuje
się
do
sprawowania
opieki
podczas
wakacji
nad
dzieckiem .......................................................................... (imię i nazwisko dziecka) data
urodzenia ........................... adres zamieszkania ........................................................................
w tygodniu …...................................................................................................................................
w godzinach ................................................ (godziny obecności).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dziecko ma zagwarantowane pełne wyżywienie oraz stały dostęp do napojów.
Opłata za tydzień pobytu wraz z wyżywieniem wynosi 240zł, każdy kolejny 190zł.
Opłata za udział w wycieczce wynosi 35zł.
Opłata pobierana jest z góry, wpłaty prosimy kierować na konto bankowe: MILLENNIUM 10
1160 2202 0000 0002 0734 9570
Ważne
informacje
o
ewentualnych
chorobach
przewlekłych,
alergiach: ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Zaznaczyć właściwe:
*Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na Facebooku Przedszkola.
*Nie wyrażam zgody na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na Facebooku Przedszkola.
Statut Przedszkola Harmonijka zamieszczony jest na stronie internetowej oraz dostępny jest
w siedzibie Przedszkola.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina
Rudzińska Sp. j. z siedzibą w Skórzewie przy ul. Kolejowej 30, 60-185 Skórzewo wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717582, NIP 7773149914. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kolejowej 30, 60-185 Skórzewo lub drogą e-mailową pod adresem:
ahoj@przedszkoleharmonijka.pl, karolina.rudzinska@gmail.com. Dane osobowe przetwarza
się w celu prowadzenia placówek opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 RODO). Dane osobowe
przetwarza się do momentu realizacji celu, dla którego są one przetwarzane. Dane osobowe
przekazywane są: podmiotom wewnętrznym, zewnętrznym oraz innym podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru dzieci posiadają 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 prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są aktualne i zgodne ze stanem
rzeczywistym oraz, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych przez
Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. w celu przetwarzania ich dla
potrzeb realizacji niniejszej Umowy, w ramach pobytu dziecka w tejże placówce (zgodnie z
treścią art. 6 oraz dalszych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

…..................................................
data i podpis Organizatora

…..................................................
data i podpis Rodzica/Opiekuna

Przedszkole i Żłobek Harmonijka
Karolina Rudzińska Sp. j.
ul. Kolejowa 8, ul. Kolejowa 30
60-185 Skórzewo
www.przedszkoleharmonijka.pl

Tel. 604 251 770
ahoj@przedszkoleharmonijka.pl
facebook.com/harmonijkaskorzewo/
NIP 7773149914 KRS 0000717582

