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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH 

 

zawarta w Nowym Sączu w dniu _ _  - _ _  - 2022 roku, pomiędzy: 

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

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

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

zwaną/ym dalej Rodzicem/Opiekunem, 

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 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację!” na projekt o nazwie 
„Małopolska Akademia Talentów” (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: 

 

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 2022/2023: 

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

Akademia Talentów”. 
4. Zajęcia obejmą cykl 5 spotkań, zgodnie harmonogramem zajęć przekazanym uczestnikom projektu przez 

Fundację. 
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a. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone tematyce efektywnego uczenia się, czytania ze 
zrozumieniem, metod szybkiej i efektywnej nauki itp. Spotkanie potrwa 45 minut i może być 
realizowane przed zajęciami z robotyki i programowania. Zajęcia będą realizowane w trybie on-line. 

b. Cztery spotkania 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. 
 

§ 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.) 

 
§ 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: 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że: 

1. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 

31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, dane dziecka, pochodzą z Oferty złożonej przez Fundację 

Fylion w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w ramach zadani  pn. "Małopolska! Postaw na edukację!", 

4. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu (tj. 

ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert , podpisanie umowy z wybranymi w ramach Konkursu Oferentami, 

realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania ), 

5. podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy 

przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),  

6. konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie,  
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7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO, 

8. dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, 

9. dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i 

nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym 

podmiotom, 

10. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, 

11. osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

12. dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną 

określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących 

załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

 

 

 

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: 
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