
 
FYL um rodzic LITTLE LEGO STACJONARNIE v 2021-09-01 v 01.docx 

 

FUNDACJA FYLION ul. Nawojowska 4 / 203, 33-300 Nowy Sącz, tel. 791 790 190 
e-mail: fylion@fylion.org                  www.fylion.org  

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH LITTLE LEGO 

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

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

zwaną/ym dalej Rodzicem, 

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. 

§ 1 
1. Dane kontaktowe Rodzica są następujące: 

(prosimy wypełniać literami drukowanymi w celu uniknięcia pomyłek) 

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

Adres do korespondencji: 

Ulica: 

Kod pocztowy: Miasto: 

 
2. Rodzic oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka (dalej dziecko). Dane dziecka:  
 

Nazwisko: Imię: 

Wiek dziecka: 

 
3. Rodzic powierza Fundacji prowadzenie zajęć dla swojego dziecka z robotyki, programowania i druku 

3D z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego® (dalej zestaw). 
4. Zajęcia obejmą cykl cotygodniowych spotkań (jedno spotkanie to 60 minut), co do zasady raz w 

tygodniu, o stałej porze i w miejscu wskazanym przez Fundację. 
5. Zajęcia będą realizowane grupowo w trybie stacjonarnym. 

a. Z uwagi na specyfikę zajęć grupowych, za zajęcia, na których dziecko było nieobecne Fundacja 
nie zwraca środków. 

6. Fundacja wyraża zgodę, aby dziecko bez ponoszenia jakichkolwiek opłat zapraszało do pomieszczenia, 
w którym odbywa swoje zajęcia Rodzica/rodziców. 

 
§ 2 

Fundacja zobowiązuje się do: 
1. Przeprowadzenia zajęć we wskazanych terminach i miejscach ustalonych z rodzicem. 
2. Zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć. 
3. Zapewnienia dla każdego dziecka, w czasie zajęć indywidualnego zestawu. 
4. Wystawienia rachunku lub faktury za realizację 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 
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ze zm.) 
2. Rodzic wyraża zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku dziecka w postaci fotografii cyfrowej i materiałów audiowizualnych wyłącznie na potrzeby 
promocji Fundacji, prowadzonej za pośrednictwem stron internetowych i portali społecznościowych 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz 
926 z późniejszymi zmianami) 
 

 
Rodzic zobowiązuje się na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć do: 
1. Dostarczenia na adres korespondencyjny Fundacji dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej przez 

siebie umowy. 
2. Wpłaty na konto Fundacji w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu o numerze: 

63 8816 0001 2001 0008 5427 0003 wynagrodzenia za prowadzenie zajęć wg następujących zasad: 
a. Wynagrodzenie będzie płatne z góry, do 3 dnia miesiąca którego dotyczy  
b. Wynagrodzenie wyniesie 120,00 zł / miesiąc. 
c. W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie trwania danego miesiąca wynagrodzenie jest 

wielokrotnością kwoty 30 i ilości spotkań w danym miesiącu. 
i. W takim przypadku wynagrodzenie winno wpłynąć na konto Fundacji przed 

rozpoczęciem nowego miesiąca.    
 
Rodzic zobowiązuje się do wsparcia swojego dziecka w procesie nauczania poprzez: 
1. Aktywną współpracę z trenerem. 
2. Motywowanie i udzielanie rodzicielskiego wsparcia w sytuacjach. gdy problematyka poruszana na 

zajęciach wymaga zwiększonego wysiłku dziecka. 
 

§ 4 
 
1. Fundacja zastrzega sobie prawo usunięcia dziecka z zajęć gdy: 

a. pomimo jednokrotnego poinformowania rodzica w formie mailowej o nagannym zachowaniu 
dziecka, dziecko powtórzy to zachowanie co najmniej raz. Informacja o usunięciu dziecka z 
zajęć jest przesyłana mailowo i nie wymaga podania uzasadnienia.  

i. Za niewykorzystane zajęcia rodzic otrzymuje zwrot wpłaconych środków.  
b. Opóźnienia w opłacie za zajęcia przekraczającej 14 dni kalendarzowych. 

 
§ 5 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. do 30-06-2022 roku, z zastrzeżeniem ust. poniższych. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 

a. Forma wypowiedzenia musi mieć formę pisemną. 
b. Za termin od którego liczy się wypowiedzenie strony przyjmują datę stempla pocztowego lub 

potwierdzoną datę wpływu w przypadku osobistego dostarczenia Stronie wypowiedzenia.  
3. W czasie trwania okresu wypowiedzenia postanowienia umowy są zachowane. 

 
§ 6 

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

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

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

ze stron. 
 

Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO: 
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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: Fundacja „FYLION” z siedzibą w Starym Sączu ul. Partyzantów 54F, 

wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000551963, reprezentowana przez Prezes 
Zarządu Katarzynę Sowa, 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  W imieniu Fundacji 
 

 

Adres do korespondencji: 
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