UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ ŻŁOBKA „OKRUSZEK”
Zawarta w Bielsku-Białej w dniu……….……………………………..pomiędzy:
Izabella Rusin-Zając OKRUSZEK
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Boh. Warszawy 6/1
NIP: 6482267206
zwanej dalej Żłobkiem
a
Panią/Panem………………………………………………………...………………………………………………..
zamieszkałą/ym……………………………………………………………………………………………………..
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr…………………………………………………………..
zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym.
§1
Mocą

niniejszej

umowy

Rodzic/Opiekun

prawny

powierza

od

dnia

…………….………………..

pod odpłatną opiekę Żłobka „OKRUSZEK” mieszczącemu się przy ul. Boh. Warszawy 6/1 w Bielsku-Białej
-dziecko…………………………………………………………………………

ur. …………………………………………….

na czas nieokreślony / czas określony do………………………………………………..
w ramach abonamentu do 8 godzin / powyżej 8 godzin
§2
Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się ze Statutem i Regulaminem Żłobka „OKRUSZEK” oraz
zobowiązuje się przestrzegać zasad w nich ustanowionych.
§3
Żłobek „OKRUSZEK” zobowiązuje się do:
1. Czuwania nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także nad rozwojem
powierzonego dziecka.
2. Współpracy z Rodzicem/Opiekunem w zakresie spraw dotyczących dziecka.
§4
Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do :
1. Wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł za zagwarantowanie dziecku miejsca
w Żłobku oraz niezbędnych artykułów.
2. Wnoszenia w terminie „z góry” do 5 dnia każdego miesiąca comiesięcznych opłat stałych
( czesnego) za pobyt dziecka w wysokości ………..…………………….…...zł miesięcznie.
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§5
1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się przyprowadzać do Żłobka zdrowe dziecko.
2. W przypadku podejrzenia przez pracownika Żłobka, że dziecko jest chore, jest ono izolowane od
grupy, a Rodzic/Opiekun prawny jest o tym natychmiast informowany i wezwany do jak
najszybszego odbioru dziecka. Żłobek ma prawo żądać od Rodzica/Opiekuna prawnego
zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka potwierdzające możliwość uczestniczenia w
zajęciach.
3. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na udzielenie dziecku przez pracowników Żłobka nagłej
pierwszej pomocy, która może okazać się konieczną ze względu na stan zdrowia dziecka. Zgoda
obejmuje również transport karetką pogotowia ratunkowego do szpitala.
§6
1. Zawarta umowa może zostać wypowiedziana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Rodzica/Opiekuna prawnego z wniesienia opłat za okres
wypowiedzenia, do których jest zobowiązany zgodnie z zawartą Umową.
§7
1. Żłobkowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku niezapłacenia czesnego przez Rodzica/Opiekuna prawnego, w przypadku uporczywego
przekraczania terminów płatności. Jednocześnie Żłobek zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy
bez okresu wypowiedzenia w sytuacji braku współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych
w procesie wychowawczym dziecka, w sytuacji, gdy negatywne zachowania dziecka są niemożliwe
do zniwelowania przez personel placówki a jego pobyt w grupie rówieśniczej zagraża
bezpieczeństwu pozostałych podopiecznych.
2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku nie przestrzegania postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji należy wezwać drugą
stronę do usunięcia uchybień w terminie 7 dni. Jeśli uchybienia nie zostaną usunięte w tym czasie,
jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
§8
Zmiany w Umowie oraz złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do aktualizowania swoich danych osobistych w
szczególności numerów telefonów, pod którymi można pilnie się skontaktować w sprawach dotyczących
dziecka.
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§ 10
1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka upoważniają do odbioru dziecka osoby wymienione w Karcie
Informacyjnej. Osoby upoważnione powinny mieć, co najmniej 18 lat i móc udokumentować swoją
tożsamość, o co zostaną poproszone, gdy zgłoszą się po dziecko.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do aktualizowania danych osób, o których mowa w
pkt.1.
§ 11
Żłobek zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku na niekorzyść rodziców/opiekunów prawnych ,nie
częściej jednak niż raz w roku.
§ 12
Sprawy nieuregulowane niniejszą umową reguluje Statut i Regulamin Organizacyjny Żłobka oraz
obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Statutem oraz Regulaminem Żłobka
Wyrażam

/

nie wyrażam

zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Żłobka tj.
www.okruszek.net.pl oraz na innych naszych stronach promujących placówkę.
Wyrażam

/

nie wyrażam

zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach pieszych poza teren placówki.

………………………………………………………….
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

……………………………………….
W imieniu Żłobka „OKRUSZEK”
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Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Izabella RusinZając „Okruszek” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Boh.Warszawy 6/1 reprezentowany przez
właściciela – Izabellę Rusin-Zając.
 Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, maksymalnie przez 5 lat.
 Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Klubu obsługę
księgową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane także odpowiednim organom
publicznym.
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na
mocy w/w przepisów.

Podpisanie umowy o świadczenie usług stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych w zakresie jej realizacji (wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu
zapewnienia dziecku prawidłowej opieki).
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