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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „Robotyka dla dużego i smyka” 

współfinansowanego w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej– Subregion Sądecki” 

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

Panią/Panem  …………………..………………………………………………………………….. PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

zwaną/ym dalej Seniorem/Rodzicem, 

oraz  

SYSTEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu, ul. Partyzantów 54F, 33-340 Stary Sącz 3, NIP 7342837147, REGON 
492664434, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064479, reprezentowaną przez: Waldemar Żak – Prezesa 
Zarządu, zwany dalej SYSTEMA. 
 
Preambuła: 
Zważywszy na fakt, iż Systema otrzymała grant w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” na projekt o nazwie Robotyka dla dużego  
i smyka (dalej projekt) strony zawierają niniejszą umowę: 
 

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

 
(prosimy wypełniać literami drukowanymi w celu uniknięcia pomyłek) 

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

Adres do korespondencji: 

Ulica: 

Kod pocztowy: Miasto: 

 
 
2. Zajęcia w ramach projektu „Robotyka dla dużego i smyka” obejmą cykl 6 spotkań (jedno spotkanie to 2 x 45 

minut), średnio 1  raz w tygodniu, o stałej porze wskazanej przez Systemę. 
3. Zajęcia będą bezpłatne i realizowane w grupie 12 osobowej w trybie stacjonarnym we wskazanym miejscu. 

§ 2 
Systema zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia zajęć we wskazanych terminach wg. Ustalonego harmonogramu. 
2. Zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć. 
 

§ 3 
1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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.) 

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

Uczestnik projektu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie audiowizualnej 
oraz fotografii cyfrowej w ramach projektu oraz rozpowszechnianie przez Systemę wizerunku dziecka bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie jego wizerunku na stronach internetowych 
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Systemy i portalu społecznościowym Systemy. 
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 Systemy. 
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 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: SYSTEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu, ul. Partyzantów 54F, 33-340 Stary Sącz 

3, NIP 7342837147, REGON 492664434, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064479, reprezentowaną przez: Waldemar Żak – 
Prezesa Zarządu, telefon kontaktowy: (18) 547 44 27 adres e-mail: rodo@systema.pl 

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. 

 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
1. Zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na zajęcia wskazane w harmonogramie, 

2. Deklaruję swój udział w projekcie: „Robotyka dla dużego i smyka” realizowanego przez Systemę w Nowym Sączu 

współfinansowanego w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej– Subregion Sądecki” oraz, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie.  

3. Oświadczam, że nie przerwę uczestnictwa w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych. 

 

 

 

 

 

 

W imieniu uczestnika projektu  W imieniu Systema  
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