
              U M O W A   O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ  

               zawarta w dniu  ……………………………………… w ……………Baninie……….…………………….  

pomiędzy Stronami:  

(1) Dorotą Pawlus,  

przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Centrum 

Edukacyjno-Artystyczne EduArt&Fun i Szkoła Językowa Hi5” z siedzibą w Baninie (80-297), ul. 

Polnego Wiatru 16, posługującym się NIP 5861964535, działającą w imieniu własnym zwaną dalej 

Dyrektorem, a:  

(2)……………………………………………………………………………………………………......................., 

zamieszkałym/zamieszkałą w ………………………………………………. (kod…….-………………) przy ulicy 

….........................................……………………………………………………………………………............................., 

zwanym/zwaną dalej Rodzicem,  

tel. kontaktowy mamy…………………………………,taty …………………………………......., 

posiadającym władzę rodzicielską nad:  

1)…...…………………………………………………………………2)….................................................................. 

z grupy …............................................................/........................................................................ 

zamieszkałym/zamieszkałą pod tym samym adresem, zwanym/zwaną dalej Dzieckiem.  

§ 1. Przedmiot umowy  

1)Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Dyrektora edukacyjnych usług artystycznych na rzecz 

Dziecka (art. 393 k.c.).  

1.BALET 30 minut tygodniowo  

2.ZUMBA 30 minut tygodniowo    

2)Zajęcia odbywają się według podanego przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe 

“Tęczowa - Przygoda” harmonogramu zajęć. W roku szkolnym ...... /...... Zajęcia odbywają się w 

dniach tygodnia................................................................................................................................ 

Strony zgodnie postanawiają, iż Dyrektor w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, 

realizować będzie w przedszkolu, do którego uczęszcza Dziecko, kształcenie w ramach następujących 

zajęć:  

1) BALET 30 minut 1x /tydzień  

2) ZUMBA 30 minut 1x/tydzień 

 (proszę podkreślić wybrane zajęcia, jedno lub dwa)  

 



 

 

§ 2. Opłaty 

 1. Tytułem świadczenia wzajemnego w stosunku do świadczenia, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy, Rodzic zobowiązuje się do:  

1) uiszczania opłaty za jedne zajęcia w wysokości: …...................................zł   – miesięcznie 

 tytułem udziału w jednych wybranych zajęciach........................................................................ 

2) uiszczania opłaty za dwa zajęcia w wysokości: ….....................................zł - miesięcznie  

tytułem udziału w dwóch zajęciach ZUMBA i BALET.  

1.Świadczenie w zakresie opłaty za zajęcia, o której mowa w pkt 2 ust. 1, jest świadczeniem 

okresowym, miesięcznym, które staje się wymagalne 10-tego dnia miesiąca z góry za każdy miesiąc, 

w którym Dyrektor gotowy jest do świadczenia kształcenia zgodnie z umową.  

2.Świadczenie, o którym mowa w poprzedzających ustępach niniejszego paragrafu, winno być 

wykonywane przelewem bankowym na korzyść rachunku prowadzonego przez Santander Bank 

Polska S.A. pod numerem 95 1090 2590 0000 0001 2409 2133, którego posiadaczem jest Dyrektor. 

Jako tytuł przelewu wskazać należy imię i nazwisko Dziecka / grupę przedszkolną /oraz nazwę 

miesiąca, za który uiszczana jest opłata za zajęcia. W razie niewskazania nazwy miesiąca poczytuje 

się, iż płatność dokonywana jest na poczet wierzytelności, która stała się wymagalna najwcześniej.  

§ 3. Postanowienia dodatkowe  

1. Rodzic działając w imieniu własnym oraz ucznia, stosownie do treści 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) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych własnych oraz dziecka w postaci imiona (imion), nazwiska, miejsca zamieszkania 

oraz numeru kontaktowego, w celach wskazanych w treści klauzuli informacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, iż z uwagi na charakter świadczenia, wierzytelności, jakie powstały 

wskutek zawarcia niniejszej umowy nie będą podlegały przelewowi (pactum de non cedendo).  

 

§ 4. Wygaśnięcie stosunku umownego  

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca ..............roku.  

2. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, każda ze Stron uprawniona jest do 

wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 

oświadczenie woli w tym przedmiocie dotarło do drugiej Strony. Dla ważności tego oświadczenia 

woli wymaga się zachowania formy pisemnej.  

 



 

§ 5. Postanowienia końcowe  

1. Jakiekolwiek zmiany w treści stosunku obligacyjnego erygowanego na mocy niniejszej umowy 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że umowa lub wzorzec 

umowny stanowi inaczej.  

2. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

DATA I PODPIS DYREKTORA                                                 DATA I PODPIS RODZICA 

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

 KLAUZULA INFORMACYJNA (załącznik do umowy ) 

1. Administratorem danych osobowych jest Dorota Pawlus, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Centrum 

Edukacyjno-Artystyczne EduArt&Fun – Dorota Pawlus” z siedzibą w Baninie (80-297), ul. Polnego Wiatru 16, e-mail: info@eduartfun.pl, 

telefon: 500-090-310, zwany dalej: administratorem. 

 2. Administrator nie jest obowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie przez administratora usług edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży na 

podstawie zawartej umowy.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielanej zgody, tj. 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) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1)  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby pomagające administratorowi do wykonywania lub w ramach powierzenia wykonują 

usługi edukacji artystycznej, które otrzymały od administratora stosowne upoważnienie, i które złożyły zapewnienie co do zachowania w 

tym zakresie tajemnicy.  

6. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe j.  

7. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do wygaśnięcia celu przetwarzania o którym mowa w pkt 3, tj. z chwilą ustania 

stosunku umownego w zakresie świadczenia usług edukacji artystycznej, a także z chwilą wpłynięcia sprzeciwu względem przetwarzania 

danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, a także ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Odmowa podania danych, odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, wniesienie sprzeciwu względem ich przetwarzania lub 

wycofanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi świadczenie usług edukacji artystycznej. 

 11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie. 

 12. Pana/Pani dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Potwierdzam własnoręcznym 

podpisem, że wskazane wyżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały mi dostarczone przez administratora z 

chwilą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w imieniu własnym oraz mojego dziecka, nad którym pełnię władzę rodzicielską. 

 ...................................................... ............................................................  

miejscowość, data czytelny podpis rodzica 


