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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG nr ………………. 

/ŻŁOBEK/ 

 

zawarta w dniu ………………. 2020 r. w Szczecinie, pomiędzy: 

 

Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 16, 70-234 

Szczecin prowadzącym placówkę pod nazwą Żłobek Niepubliczny OR TWP w Szczecinie   

„Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17 a, 71-441 Szczecin, reprezentowanym przez: 

Annę Połoncarz – Dyrektora, zwanym dalej „Strefą Malucha” 

 

a 

matką / ojcem / opiekunem prawnym 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nr pesel) 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy) 

tel.:……………………………………………………… e-mail:………………………………………………….  

zwaną/-ym dalej „Rodzicem” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych przez 

Strefę Malucha dla dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy) 

PESEL: ………………………………………………..  data urodzenia: ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(adres zameldowania: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy) 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………...................... r.  do ukończenia przez dziecko 

edukacji żłobkowej, tj. 31 sierpnia …………… r. 

3. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania żłobka Strefa Malucha określa 

statut.   

 

§ 2 

Obowiązki Strefy Malucha 

1. Strefa Malucha zobowiązuje się do: 
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a. realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

b. zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku; 

c. sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb 

rozwojowych; 

d. wspomagania wychowawczej roli rodziny; 

e. zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku; 

f. sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb 

rozwojowych; 

2. Ponadto Strefa Malucha zapewnia: 

a. całodzienną opiekę nad dzieckiem - 2 opiekunów: nauczyciel wychowania 

przedszkolnego, pielęgniarka lub opiekun dziecięcy. W razie potrzeby dodatkowo do 

opieki nad dziećmi kierowana jest pomoc nauczyciela; 

b. realizację programu opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczego przygotowującego 

dziecko do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej; 

c. bieżącą diagnozę osiągnięć dzieci i stałą opiekę psychologa; 

d. zajęcia z języka angielskiego podczas zabaw; 

e. rytmikę; 

f. imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki i poza nią; 

g. małe, kameralne grupy; 

h. przestronne, dobrze wyposażone sale z zapleczem sanitarnym; 

i. plac zabaw w pobliskim parku na terenie Technoparku Pomerania; 

j. posiłki uwzględniające specjalne potrzeby żywieniowe dzieci. 

3.  Strefa Malucha zapewnia 5 posiłków dziennie: 

a. I śniadanie, 

b. II śniadanie, 

c. obiad – pierwsze danie, 

d. obiad – drugie danie,  

e. podwieczorek. 

§ 3 

Obowiązki Rodziców 

1. Rodzice zobowiązują się do: 

a. zapoznania się i przestrzegania statutu Strefy Malucha oraz regulaminów,  

w szczególności procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Strefie Malucha,  

b. osobistego przyprowadzania dziecka do Strefy Malucha i odprowadzania go po 

zakończeniu zajęć lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej (pełnoletniej), 

c. przyprowadzenia do Strefy Malucha dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć, 

d. zaniechania przyprowadzania dziecka do Strefy Malucha w stanie wskazującym lub 

prognozującym stan chorobowy, 

e. informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności dziecka  

w Strefie Malucha trwającego powyżej pięciu dni, 
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f. terminowego uiszczania, do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznej opłaty 

czesnego za usługę wykonywaną w Strefie Malucha, 

g. wpłacenia przy podpisaniu umowy bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej, zaliczanej na poczet 

czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki, płatnej w ciągu 7 dni  

od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do Strefy Malucha, 

h. uiszczenia opłaty rocznej, płatnej raz w roku, w miesiącu wrześniu wraz z pierwszym 

czesnym, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych 

podczas pobytu dziecka w Strefie Malucha (wyprawka, pomoce dydaktyczne, podręczniki, 

paczki na święta, upominki z okazji Dnia Dziecka, zakończenie roku, wycieczki, wyjścia, 

teatrzyki w żłobku, itp.) - opłata ta nie podlega zwrotowi. 

 

§ 4 

Opłaty 

1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Strefy Malucha następujących opłat: 

a. comiesięcznej opłaty czesnego w wysokości: 1.000,00 zł (w tym stawka żywieniowa  

w kwocie 6,00zł/dzień-osoba), o której mowa w § 3 ust. 1, lit. e, płatnej przez  

12 miesięcy kalendarzowych, od 1 września do 31 sierpnia. Czesne płatne jest z góry 

do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,  

b. opłaty rezerwacyjnej (bezzwrotnej) w wysokości: 500,00 zł, o której mowa w § 3 ust. 1, 

lit. f - płatnej w ciągu 7 dni od daty otrzymanie informacji o przyjęciu dziecka do Strefy 

Malucha. W przypadku nieuregulowania opłaty rezerwacyjnej w ustalonym terminie 

następuje odstąpienie od niniejszej umowy.  

c. opłaty rocznej (bezzwrotnej) w wysokości: 250,00 zł, o której mowa § 3 ust. 1, lit. g - 

płatnej we wrześniu wraz z pierwszym czesnym. W przypadku zapisania dziecka  

w trakcie roku szkolnego (po zakończeniu rekrutacji) opłata roczna jest dzielona na  

12 części i pobierana proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do zakończenia 

bieżącego roku szkolnego, w których dziecko będzie uczęszczało do Strefy Malucha. 

2. Wszystkie opłaty, o których mowa w ust. 1 płatne są przelewem na konto bankowe nr:  

16 1240 3930 1111 0000 4228 7629 (Bank Pekao S.A). 

3. Wysokość opłat obowiązujących na dany rok oświatowy ustala organ prowadzący  

tj. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie i podaje do wiadomości 

Rodziców na piśmie lub na stronie internetowej Strefy Malucha. 

4. Strefa Malucha zastrzega sobie prawo do zmiany opłat na kolejne lata edukacji żłobkowej 

dziecka. Opłaty ustalane są na rok oświatowy, a ich wysokość podawana jest najpóźniej  

do końca miesiąca czerwca poprzedzającego kolejny rok oświatowy.  

5. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Strefa Malucha ma prawo naliczyć ustawowe 

odsetki za opóźnienie.  

6. W razie nieobecności dziecka stawka żywieniowa za pierwszy dzień nie podlega zwrotowi. 

Rodzice zobowiązani są powiadomić Strefę Malucha o długości nieobecności dziecka. W takim 

przypadku Strefa Malucha odlicza w kolejnym miesiącu stawkę żywieniową za ten okres.  
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§ 5 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Strefa Malucha może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a. nieprzestrzegania przez Rodziców statutu Strefy Malucha, 

b. zalegania z płatnością czesnego, o którym mowa w § 4, ust. 1, lit. a - za okres powyżej 

jednego miesiąca, 

c. zaleganie z płatnością opłaty rocznej, o której mowa w § 4, ust. 1, lit. c, 

d. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia Strefie Malucha nieobecności, 

e. gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci  

oraz nagminnie nie przestrzega regulaminu lub statutu Strefy Malucha, mimo 

powiadomienia Rodzica o niewłaściwym zachowywaniu się dziecka. 

 

§ 6 

Obowiązek informacyjny (RODO) 

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, dotycząca przyjęcia dziecka do Strefy  

Malucha stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wzór upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dot. odbioru dziecka z Strefy Malucha (wraz  

z treścią klauzuli informacyjnej) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, naszych pracowników oraz ochrony 

mienia, teren wokół oraz obiekt Strefy Malucha jest monitorowany. Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z monitoringiem stanowi załącznik nr 3  

do niniejszej umowy. 

4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotycząca publikowania wizerunku dziecka w celu 

promowania działalności placówki oraz jego osiągnięć i umiejętności (wraz z treścią klauzuli 

informacyjnej) stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych dot. wykonywania czynności higienicznych u dziecka 

przez nauczycieli i opiekunów Strefy Malucha (wraz z treścią klauzuli informacyjnej) stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

6. Wzór formularza zgody na przekazanie przez Rodziców innych istotnych informacje o dziecku, 

niezbędnych do zapewnienia dziecku bezpiecznego pobytu w placówce (wraz z treścią klauzuli 

informacyjnej) stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

7. Wzór każdorazowego formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych dotyczącego udziału 

dziecka w wycieczce lub wyjeździe zorganizowanym przez Strefę Malucha (wraz z treścią klauzuli 

informacyjnej) stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

8. Wzór formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych dotyczącego udziału dziecka  

w organizowanych imprezach lub wydarzeniach w Strefie Malucha (wraz z treścią klauzuli 

informacyjnej) stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 
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§ 7 

Forma pisemna oświadczeń 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie pisemnej 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą 

się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Strefy Malucha. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 

 

 

Strefa  Malucha       Rodzic 



Załącznik nr 1 
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Klauzula informacyjna  

w związku z przyjęciem dziecka do placówki Strefa Malucha 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki  

oraz osiągnięć i umiejętności dziecka, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, 

korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia 

umowy ubezpieczenia NNW; 

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z realizacją zawartej umowy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki  

w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby 

procesów nauczania i wychowania, realizacja procesu nauczania i wychowania, prowadzenie dziennika zajęć, 

żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP; 

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw 

infrastruktury informatycznej; 

e. art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia dzieci oraz czynności 

higienicznych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Wyspa Malucha powierza również przetwarzanie danych 

osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające 

działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki 

będzie również Kancelaria Prawna, która wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej. 

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres 5 lat  

w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego  

oraz w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

6. Jeżeli podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan 

zobowiązana/zobowiązany przepisem prawa do ich podania.  

mailto:info@strefamalucha.edu.pl
mailto:iod@twp.szczecin.pl
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7. Jeżeli podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji zawartej umowy (lub podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), podanie niniejszych danych jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

11. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. odbioru dziecka z Przedszkola Niepublicznego i Żłobka Niepublicznego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, przez osoby upoważnione. 
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. odbioru dziecka z Przedszkola 

Niepublicznego i Żłobka Niepublicznego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału 

Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, przez osoby upoważnione w roku oświatowym 2020/2021 

 

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego: 

……………………………………………………………… 

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego: 

……………………………………………………………… 

U P O W A Ż N I A M 

 

do odbioru dziecka ………………………………………………………………………………………………..  

(wpisać imię i nazwisko dziecka)  

z Przedszkola Niepublicznego i Żłobka Niepublicznego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału 

Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin,  

w roku oświatowym 2020/2021 upoważniam/-my następujące osoby: 

 

1. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

2. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

3. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

4. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

5. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

6. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

7. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

8. …………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraziła zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych w wymienionym wyżej celu na załączonym załączniku nr 1  

do niniejszego oświadczenia. 

 

Szczecin, dnia …………………………  

 

 

……………………..      …………………….. 

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)      (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 1 

Zgoda osoby upoważnionej 

 

Imię i Nazwisko:  

 

…………………………………………………………………………. 

osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola Niepublicznego i Żłobka Niepublicznego 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: 

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, 

 

Numer telefonu:  …………………………………… 

Data urodzenia:   …………………………………… 

 

Oświadczam, iż:  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, datę urodzenia, 

nr telefonu) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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, zwane dalej: 

„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 

 

        …………........................................ 

        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 

        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

        …………........................................ 

        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Klauzula informacyjna  

 

w związku z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dot. odbioru dziecka z Przedszkola 

Niepublicznego i Żłobka Niepublicznego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego 

w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, przez osoby 

upoważnione  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu umożliwienia Pani/Panu 

odbioru dziecka z placówki, zgodnie z oświadczeniem jego rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, chyba że wcześniej rodzic 

wycofa Pani/Panu upoważnienie do odbioru dziecka lub do momentu wycofania przez Panią/Pana wcześniej wyrażonej 

zgody.  

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz art. 22
2
  § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul 

Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można 

skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 

lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie: 

a. art. 6, ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w związku z zapewnieniem 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wyspy Malucha (w tym dzieci) oraz mienia. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją 

uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Wyspa Malucha powierza również 

przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy 

informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Kancelaria Prawna, która 

wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej, 

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie,  

ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub przez okres 

niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora  

(np. w przypadku trwania postępowania i zabezpieczenia materiału dowodowego). 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 

O B I E K T   

M O N I T O R O W A N Y  
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Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotycząca publikowania wizerunku dziecka 

 

Szczecin, dnia ……………………. r. 

 

Nazwisko i imię matki/ojca/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

Z G O D A 

 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a 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, zwane dalej: 

„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka  

w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię, nazwisko): 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

przez Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału 

Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin  

w celach promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.  

 

Zgoda na publikowanie wizerunku obejmuję w szczególności takie formy jego publikacji, jak: 

udostępnianie na stronie internetowej placówki, udostępnianie na portalach społecznościowych 

prowadzonymi przez Strefę Malucha, zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach  

i innych formach aktywności kulturalno-oświatowo-edukacyjnej etc., możliwość przetwarzania 

wizerunku dziecka poprzez jego kadrowanie i kompozycję. 

 

…………........................................ 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Klauzula informacyjna w związku z wyrażoną zgodą dotycząca publikowania wizerunku dziecka 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu publikowania wizerunku 

dziecka w związku z promowaniem działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez 

okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 

 

 

 

  

mailto:info@strefamalucha.edu.pl
mailto:iod@twp.szczecin.pl


Załącznik nr 5 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dot. wykonywania czynności higienicznych u dziecka przez nauczycieli i opiekunów Wyspy Malucha 

Strona 1 z 2 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dot. wykonywania czynności higienicznych  

u dziecka przez nauczycieli i opiekunów Strefy Malucha 

 

Szczecin, dnia ……………………. r. 

 

Nazwisko i imię matki/ojca/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

Z G O D A 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a 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, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam 

zgodę na wykonywanie przez nauczycieli i opiekunów Strefy Malucha czynności higienicznych 

u mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

podczas jego pobytu w Przedszkolu Niepublicznym i Żłobku Niepublicznym Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 

17a, 71-441 Szczecin. 

 

…………........................................ 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Klauzula informacyjna  

dot. formularza zgody rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie wykonywania czynności 

higienicznych u dziecka przez nauczycieli i opiekunów Strefy Malucha 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu utrzymania prawidłowej 

higieny osobistej dziecka podczas jego pobytu w Wyspie Malucha.   

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez 

okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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Formularz zawierający inne istotne informacje o dziecku,  

niezbędne do zapewnienia dziecku bezpiecznego pobytu w placówce 

 

Szczecin, dnia ……………………. r. 

 

Nazwisko i imię matki/ojca/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

Z G O D A 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a 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, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii m.in. o stanie zdrowia dziecka, alergii, 

sytuacji rodzinnej lub prawnej mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

 

w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w Przedszkolu Niepublicznym i Żłobku Niepublicznym 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”,  

z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin. 

 

…………........................................ 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 
 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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W tym miejscu proszę wypisać jakie informację Pani/Pana zdaniem powinniśmy otrzymać  

od Państwa w celu zapewnienia dziecku bezpiecznego pobytu w naszej placówce: 

 

Informację o zdrowiu (choroby, alergie, etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informację o sytuacji rodzinnej lub prawnej (np. ograniczone prawo do opieki nad dzieckiem): 

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inne istotne informacje: 

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………........................................ 
                  (data i podpis rodzica/opiekuna) 
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Klauzula informacyjna  

dot. formularza zgody rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie przekazania istotnych 

informacji niezbędnych do zapewnienia dziecku bezpiecznego pobytu w placówce 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu zapewnienia dziecku 

bezpiecznego pobytu w Wyspie Malucha.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez 

okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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Zgoda rodziców/opiekunów prawnych  

dotycząca udziału dziecka w wycieczce lub wyjeździe zorganizowanym przez Strefę Malucha 

 

Szczecin, dnia ……………………. r. 

 

Nazwisko i imię matki/ojca/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

Z G O D A 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

w zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 

17a, 71-441 Szczecin, wyjeździe / wycieczce: 

……………………..……………………………………………………………………………………………….. 

……………………..……………………………………………………………………………………………….. 

……………………..……………………………………………………………………………………………….. 

……………………..……………………………………………………………………………………………….. 

(miejsce wyjazdu, data wyjazdu, data powrotu, cel podróży, program) 

 

…………........................................ 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 
 

 Oświadczam, iż w razie potrzeby zobowiązuję się do wcześniejszego zaaplikowania leku 

ograniczającego skutki podróży (w przypadku tzw. choroby lokomocyjnej). Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce, pracownicy 

nie są upoważnieni do podawania leków, z wyjątkiem tych ratujących życie. 

 

…………....................................... 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

         
…………........................................ 

        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 



Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dot. udziału dziecka w wycieczce lub wyjeździe zorganizowanym przez Strefę Malucha 

Strona 2 z 2 

Klauzula informacyjna  

dot. formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych w sprawie udziału dziecka  

w wycieczce lub wyjeździe zorganizowanym przez Strefę Malucha 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu umożliwieniu wzięcia 

udziału dziecka w zorganizowanej wycieczce lub wyjeździe.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez 

okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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Zgoda rodziców/opiekunów prawnych  

dotycząca udziału dziecka w zorganizowanych imprezach w Strefie Malucha 

 

Szczecin, dnia ……………………. r. 

 

Nazwisko i imię matki/ojca/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

Z G O D A 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

 

w organizowanych imprezach oraz wydarzeniach przez Przedszkole Niepubliczne i Żłobek 

Niepubliczny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa 

Malucha”, z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a, 74-441 Szczecin w placówce lub poza nią. 

 
 

…………........................................ 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 
 
 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Klauzula informacyjna  

dot. udziału dziecka w zorganizowanych imprezach w Strefie Malucha 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu umożliwieniu wzięcia 

udziału dziecka w organizowanym wydarzeniu.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez 

okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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