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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH 

 

zawarta w Nowym Sączu w dniu _ _  - _ _  - 2021 roku, pomiędzy: 

Panią/Panem  .............................................................................................................................................  

zamieszkałym/łą  ........................................................................................................................................  

PESEL  .........................................................................................................................................................  

zwaną/ym dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym, 

oraz  

Fundacją „FYLION” z siedzibą w Starym Sączu ul. Partyzantów 54F, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod 

numerem KRS 0000551963, reprezentowaną przez Prezes Zarządu Fundacji Panią Katarzynę Sowa, zwaną 

dalej Fundacją. 

Preambuła: 
Zważywszy na fakt, iż Fundacja otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Kocham Polskę” oraz „Małopolska! 
Postaw na edukację!” na projekt o nazwie „Aktywna edukacja małopolskich uczniów” (dalej projekt) 
strony zawierają niniejszą umowę: 

 
 

§ 1 
1. Dane kontaktowe Rodzica/opiekuna są następujące: 

(prosimy wypełniać literami drukowanymi w celu uniknięcia pomyłek) 

Telefon: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ e-mail: 

Adres do korespondencji: 

Ulica: 

Kod pocztowy: Miasto: 

Posiadam kartę dużej rodziny:               TAK                                     NIE 

Zamieszkuję teren gminy wiejskiej lub 
miejsko-wiejskiej 

              TAK                                     NIE 

 
2. Dane dziecka:  
 

Nazwisko: Imię: 

Wiek: Klasa w roku szkolnym 2021/2022: 

Telefon: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ e-mail: 

 
3. Rodzic powierza Fundacji prowadzenie zajęć dla swojego dziecka z tematyki projektu „Aktywna 

edukacja małopolskich uczniów”. 
4. Zajęcia obejmą cykl 7 spotkań, zgodnie harmonogramem zajęć przekazanym uczestnikom projektu 
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przez Fundację. 
a. Pierwsze i czwarte spotkanie będzie poświęcone tematyce efektywnego uczenia się, czytania 

ze zrozumieniem, metod szybkiej i efektywnej nauki itp. Każde takie spotkanie potrwa 45 
minut i może być realizowane przed zajęciami z robotyki i programowania. Zajęcia będą 
realizowane w trybie on-line. 

b. Pięć spotkań tj. drugie, trzecie, piąte, szóste i siódme poświęcimy tematyce z zakresu robotyki 
i programowania. Spotkanie takie potrwa 2 x 45 minut. O ile sytuacja pandemiczna na to 
pozwoli zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym. 

5. Zajęcia będą bezpłatne i realizowane grupach średnio czteroosobowych. 
 

§ 2 
Fundacja zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia zajęć we wskazanych terminach ustalonych z rodzicem. 
2. Zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć. 
 

 
§ 3 

1. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i swojego dziecka zawartych w tej 
umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji zajęć (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.) 

 
2. Rodzic zobowiązuje się na co najmniej pięć dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć do dostarczenia 

do biura Fundacji dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy. 
 
3. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na czas trwania zajęć: 

a. Wydajnego, stałego łącza internetowego. 
b. Wydajnego i bezpiecznego miejsca pracy. 
c. Poprawnie skonfigurowanego i działającego: mikrofonu, słuchawek i kamerki internetowej  

 
 

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania projektu. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

 
 

§ 5 
1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku dziecka w formie audiowizualnej oraz 
fotografii cyfrowej w ramach projektu oraz rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku dziecka bez 
ograniczeń́ terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie jego wizerunku na stronach 
internetowych Fundacji. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych przy realizacji niniejszej umowy 

jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO: 
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) 
niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych: 
1. Administrator danych osobowych: Fundacja „FYLION” z siedzibą w Starym Sączu ul. Partyzantów 54F, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń pod numerem KRS 0000551963, reprezentowana przez Prezes Zarządu Katarzynę Żak, dane kontaktowe: tel. 
+48 791 790 190, 604 994 579, 18 547 44 27, adres e-mail: fylion@fylion.org 

2. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania zawartej umowy; 
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie: 

-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną; 
-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym w celu zawarcia umowy; 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie trenerom prowadzącym zajęcia oraz w celu dokonywania 
rozliczeń umowy. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych jedynie przez czas potrzebny do realizacji umowy. 
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, a po utworzeniu i zastąpieniu w przyszłości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

W imieniu Rodzica/Opiekuna prawnego  W imieniu Fundacji 
 

 

FUNDACJA FYLION ul. Nawojowska 4 / 203, 33-300 Nowy Sącz 

 
 

 

Dodatkowe informacje: 

 
 

1 

Prosimy o podanie terminu dyspozycyjności dziecka (dzień i godziny). 
 
Poniedziałek: 
Wtorek: 
Środa: 
Czwartek: 
Piątek 
Sobota: 
 

 

 

 

Nieobowiązkowe informacje mogące pomóc dopasować Fundacji grupę ,w której uczyć się 

będzie dziecko: 

 
 

1 

Czy dziecko brało udział w zajęciach z robotyki lub programowania?  
 
Jeśli tak to proszę oszacować liczbę godzin zajęć: 
 
 
w tym język SCRATCH: 

mailto:fylion@fylion.org
http://www.fylion.org/


 
 
 

P.ED um rodzic Aktywna edukacja v 03 

FUNDACJA FYLION ul. Nawojowska 4 / 203, 33-300 Nowy Sącz, tel. 791 790 190 
NIP 734 353 10 54 REGON 361 240 701 KRS 00 00 551 963 

e-mail: fylion@fylion.org                  www.fylion.org  Strona 4 / 4 

 
 
w tym język PYTHON: 
 
 
w tym inne języki (proszę podać jakie): 
 
 
Czy dziecko pracowało na klockach typu LEGO (np. WeDo, Mindstorms, SPIKE) lub na innych (proszę 
podać na jakich)? 
 
 
 
 

2 

Proszę określić znajomość informatycznego języka angielskiego dziecka w skali procentowej:  
0 słaby 100 biegły: 
 
 

3 

Proszę określić manualne zdolności dziecka (tzw. majsterkowanie, budowanie i składanie klocków) w 
skali procentowej:  
0 słaby 100 biegły: 
 

4 

Inne informacje mogące pomóc Fundacji w przydziale do grupy: 
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