Fundacja Edukacja dla Przyszłości
ul. Gorczyczewskiego 2/8, 60-554 Poznań
e-mail: biuro@fundacjaedukacja.pl, www.fundacjaedukacja.pl
NIP: 778-14-51-326, REGON: 300735198

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH
PROWADZONYCH W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ
……………………………………………………………………………….
zawarta w dniu ………………………………….w ………………………………… między

Nazwa placówki

Fundacją Edukacja dla Przyszłości, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gorczyczewskiego 2/8, 60-554 Poznań,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295261, Nr NIP 778-145-13-26,
zwaną dalej „Fundacją”
reprezentowaną przez Panią ………………………………………….na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa
Fundacji Pana Mateusza Krajewskiego
a
Panią /Panem (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna)………………………………………………………………………………………………………….
legitymującą się dowodem osobistym …………………………………………numer PESEL ………………………………………………
zamieszkałą (pełen adres)..……………………….………….…………………………………………………………………………………………..
numer telefonu …………………………………………………… adres e-mail …………………………………………………………………………………..
zwanej/zwanego dalej „Rodzicem”
będącej/będącymrodzicem/opiekunemprawnym………………………………………………………………………………………………………
zwanej/ego dalej „Dzieckiem”.
§1
Fundacja zobowiązuje się do realizacji na rzecz Dziecka usług w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych z:
1. ………………………………………… 3. ………………………………………… 5. ……………………………………………
2. ………………………………………… 4. ………………………………………… 6. ……………………………………………
w placówce przedszkolnej prowadzonej przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ………………………………….. do dnia 30 czerwca 2021 r.
§3
1. Za świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych wskazanych w § 1 Rodzic zobowiązuje się
uiszczać opłatę w wysokości …….…………… miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Brak terminowej płatności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za opóźnienie
w zapłacie oraz niedopuszczeniem Dziecka do udziału w zajęciach do momentu uregulowania
płatności.
3. Na indywidualny wniosek Rodzica przesłany na adres biuro@fundacjaedukacja.pl Fundacja może udzielić
jednego z następujących rabatów:
a) 5 % w sytuacji zapisana Dziecka na więcej niż 3 rodzaje zajęć,
b) 10 % w sytuacji zapisana rodzeństwa Dziecka na zajęcia dodatkowe, przy czym rabat udzielony
zostanie tylko jednemu dziecku.
4. W sytuacji uzyskania rabatu, o którym mowa w ust. 3, Rodzic zobowiązany jest do ponoszenia opłat
w wysokości pomniejszonej o uzyskany rabat.
5. Istnieje możliwość:
1. opłacenia zajęć za cały kwartał z góry w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca kwartału,
2. opłacenia całej umowy z góry do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po dniu zawarcia
umowy,
3. opłacenia całej umowy w dwóch równych ratach płatnych odpowiednio: do 10 pierwszego miesiąca
następującego po dniu zawarcia umowy oraz drugiej raty do 10 lutego 2021 r.
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§4
Płatność należy uregulować przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Fundacje po zawarciu
niniejszej umowy, wpisując w tytuł przelewu: zajęcia dodatkowe (rodzaj zajęć np. judo, taniec) -imię
i nazwisko dziecka, nazwa placówki (przedszkola).§ 5
1. Każde z zajęć dodatkowych odbywać się będzie 4 razy w miesiącu (raz w tygodniu), za wyjątkiem zajęć
dodatkowych z ceramiki i robotyki, które odbywać się będą 1 raz w miesiącu.
2. Jeżeli termin zajęcia dodatkowego przypadnie na dzień, w którym placówka przedszkolna jest zamknięta
(np. święto, przerwa wakacyjna) Fundacja nie jest zobowiązana do wyznaczania innego terminu zajęć
(odrobienia ich), a opłata za zajęcia dodatkowe nie ulega zmniejszeniu.
3. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe lub innych zdarzeń losowych
uniemożliwiających odbycie się zajęć dodatkowych w ustalonym dniu, Fundacja ma prawo odrobić zajęcia
w innym terminie w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r.
§6
1. Opłata za zajęcia dodatkowe wskazana w §3 ust. 1 jest stała.
2. Brak uczestnictwa Dziecka w zajęciach nie podlega odpracowaniu i nie powoduje zmniejszenia kwoty
miesięcznej opłaty za zajęcia dodatkowe, wskazanej w § 3 ust. 1.
3. W sytuacji braku uczestnictwa Dziecka w zajęciach z przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających udział
dziecka w zajęciach (np. choroba zakaźna, złamanie ręki) na indywidualny wniosek Rodzica przesłany na
adres biuro@fundacjaedukacja.pl Fundacja może pomniejszyć opłatę za zajęcia dodatkowe wskazaną
w § 3 ust. 1.
§7
Rodzic zobowiązuje się do odebrania Dziecka z placówki przedszkolnej bezpośrednio po zakończeniu zajęć
dodatkowych.
§8
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem pełnych dwóch miesięcy okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.
2. Wypowiedzenie umowy przez Rodzica wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
poprzez:
a) złożenie wypowiedzenia w sekretariacie placówki przedszkolnej, do którego uczęszcza Dziecko lub
b) doręczenia wiadomości e-mail do Fundacji.
3. Rozwiązanie umowy przez Fundację może nastąpić również wtedy, gdy świadczenie usług stanie się
nieopłacalne z powodu zbyt małej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach, których rodzice/ opiekunowie
prawni terminowo opłacają uczestnictwo dzieci w zajęciach.
4. W przypadku pisemnej rezygnacji Rodzica ze świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego
(usług opiekuńczo-wychowawczych) w placówce przedszkolnej Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty,
rozwiązanie niniejszej umowy nastąpi w terminie, w którym rozwiązaniu ulegnie umowa w zakresie
wychowania przedszkolnego. Rodzice zobowiązani są dostarczyć do biura Fundacji kopię ww. rezygnacji
najpóźniej w dniu jej złożenia w placówce przedszkolnej Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.
5. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, kwota miesięcznej opłaty za zajęcia
dodatkowe nie ulega zmniejszeniu.

§9
Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które zostały zwarte
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo sądu powszechnego ze względu na siedzibę placówki przedszkolnej, do której uczęszcza Dziecko.
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§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W sprawie zajęć dodatkowych:
- zgłoszeń nie obecności, rezygnacji (uwzględniając okres wypowiedzenia) - kontakt z sekretariatem przedszkola oraz pod adres e-mail koordynatora zajęć
dodatkowych
- pozostałe informacje: u koordynatora zajęć dodatkowych
e- mail:………………………………………………. ,tel. …………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Edukację dla Przyszłości, ul. Gorczyczewskiego 2/8, 60-554 Poznań w celu
przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany w umowie

❑ wyrażam zgodę

❑ nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas realizacji zajęć dodatkowych na stronie int ernetowej oraz
profilu społecznościowego Facebook Edukacji dla Przyszłości w celu promowania działalności Edukacji dla Przyszłości oraz osiągnięć i umiejętności
dziecka.

Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu
wyrażam także zgodę na dokonanie przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich,
zmian i modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmia na
kadrowania i inne tym podobne modyfikacje), z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku.
Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona przedmiotowo, ani terytorialnie.
❑ wyrażam zgodę

❑ nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundacje Edukacja dla Przyszłości następujących danych osobowych takich jak: wizerunek,
imię i nazwisko mojego dziecka dla celów wskazanych powyżej, zgodnie z Rozporządzenie 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)
oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

❑ wyrażam zgodę

❑ nie wyrażam zgody

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
podpis Rodzica
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
podpis przedstawiciela Fundacji Edukacja dla Przyszłości
Załączniki:
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

3

Fundacja Edukacja dla Przyszłości
ul. Gorczyczewskiego 2/8, 60-554 Poznań
e-mail: biuro@fundacjaedukacja.pl, www.fundacjaedukacja.pl
NIP: 778-14-51-326, REGON: 300735198

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Dane odbiorcy:
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna)……………………………………………………………………………………………………………….……….
numer PESEL/ NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały (pełen adres)..……………………….………….………………………………………………………………………………..………………

Dane wystawcy faktur:
Fundacja Edukacja dla Przyszłości
60-554 Poznań, ul. Gorczyczewskiego 2/8
NIP 778 145 13 26

1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur wystawianych
za usługi świadczone przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, zgodnie z zapisami ustawy.
2. Proszę/Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail:

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Faktury przesłane na ten adres uznaje się za skutecznie doręczone.
3. Zmiana adresu e- mail wskazanego do otrzymywania elektronicznych faktur lub wycofanie
niniejszego oświadczenia wymaga formy pisemnej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na
adres Fundacja Edukacja dla Przyszłości. Skutkuje to począwszy od dnia następnego po otrzymaniu
oświadczenia. Nie wywiązanie się z tego obowiązku faktury wysyłane na adres podany w ust. 2 będą
uznawane za skutecznie doręczone.
4. Zobowiązuję /jemy się przyjmować faktury, których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają
przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
……………………………………………….

……………………………………………….

/miejscowość, data/

/ podpis Odbiorcy/ów /
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Załącznik nr 1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem 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, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości z siedzibą w Poznaniu, ul.
J. Gorczyczewskiego, nr 2 lok 8, 60-554 Poznań, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS
0000295261, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez
Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@fundacjaedukacja.pl albo
pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b. w celach realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych – na podstawie ciążącego na
Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d. w celu przesyłania treści informacyjnych na adres e-mail – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO),
e. w celu publikacji wizerunku zarejestrowanego podczas realizacji zajęć dodatkowych na stronie
internetowej oraz profilu społecznościowego Facebook Edukacji dla Przyszłości w celu promowania
działalności Edukacji dla Przyszłości oraz osiągnięć i umiejętności dziecka – na podstawie wyrażonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Państwa dane będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora. Odbiorcami danych
osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z
obsługą informatyczną, usługami prawnymi. Dane zostaną udostępnione również osobom prowadzącym zajęcia.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie ustalanym
zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
7. Posiadają Państwo:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
c. prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania
danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą
elektroniczna jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie umowy. Wyrażenie zgody na wykorzystanie
wizerunku dziecka jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie umowy
11. Państwa dane nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.
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