
Aneks do umowy Nr …………….. 

 
o świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego  

 
 

zawarty w dniu .............................  pomiędzy: 

 
Niepublicznym Przedszkolem Europejska Akademia Dziecka s.c. Daria Michalska 

Przemysław Michalski Agnieszka Perska, ul. Wojska Polskiego 4, 58-100 Świdnica, NIP 884-267-
61-56  REGON 020845526, reprezentowanym przez 

Panią Agnieszkę  Perską  – Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia Dziecka s.c. 
Daria Michalska Przemysław Michalski Agnieszka Perska  

zwanym dalej Przedszkolem, 

 
a  

 
Panem(nią) …………………………………………………………………………., będącym Rodzicem / Opiekunem 

prawnym syna/córki…......................................................... ur. ……..…………………………….……………, 

w ......................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………..……… 
i zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………..……………. . 

Adres zamieszkania syna/córki ………………………………………………………………………………… ; 
Adres zameldowania syna/córki ………………………………………………………….………………………; 

 
zwanym dalej Rodzicem, 

 

zwane dalej łącznie Stronami  
 

§ 1  
 

Strony zgodnie oświadczają, iż czesne, o którym mowa w § 6 umowy o świadczenie usług w zakresie 

wychowania przedszkolnego z dnia ….. r. obejmuje także opłaty za świadczone przez Przedszkole 
lekcje języka angielskiego.  

§ 2  
 

1. Lekcje języka angielskiego są świadczone przez Przedszkole w okresie 10-miesięcznym, od 1 

września  do końca czerwca 2021 r.  
2. Uwzględnione w kwocie czesnego opłaty za lekcje języka angielskiego są rozłożone na cały 12-

miesięczny okres trwania roku szkolnego i płatne w każdym miesiącu poprzez uiszczanie 
czesnego w wysokości ustalonej o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego z 

dnia ….. r.  
§ 3 

 

Pozostałe warunki umowy o świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego nie ulegają 
zmianie. 

§ 4 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. (RODO), administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych 
wychowanków przedszkola jest Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka mieszczące się 

na Placu Wojska Polskiego 4 w Świdnicy. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: 
przedszkolakead@wp.pl.   

Ww dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego  
Przedszkola Europejska Akademia Dziecka  w Świdnicy.   
 
  

 
Rodzic       Przedszkole 

mailto:przedszkolakead@wp.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia2016r. (RODO), informuje się, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków 

przedszkola i żłobka  jest Niepubliczny Żłobek Europejska Akademia Dziecka oraz Niepubliczne  

Przedszkole  Europejska Akademia Dziecka mieszczące się przy Placu Wojska Polskiego 4 w 

Świdnicy. 

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka 

Europejska Akademia Dziecka i Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia Dziecka, Plac 

Wojska Polskiego 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 667-19-75, e-mail: przedszkolakead@wp.pl.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie 

Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka oraz Niepublicznego Przedszkola 

Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Dziecka 

oraz Niepublicznego Przedszkola Europejska Akademia Dziecka Świdnicy   dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także 

prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych. 

7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Zebrane dane będą przechowywane  przez okres 5 lat  liczone od momentu ich zebrania. 

9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z 

odrębnymi przepisami np.: 

a. osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp 

do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

b. podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności 

wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla 

dzieci. 

c. Urząd Miasta w Świdnicy, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie 

świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.  

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 

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

       (czytelny podpis rodzica) 
 

               


