
 UMOWA NR ………………………. 
 

w sprawie korzystania z usług Miejskiego Żłobka w Głownie 
 
zawarta w dniu ………………………. r. w Głownie pomiędzy: 
 

Miejskim Żłobkiem w Głownie 
 
reprezentowanym przez Dyrektora Edytę Strumian, zwanego dalej Żłobkiem. 
 
a……………………………………………............................................................……- Rodzicem/Opiekunem 
   (imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 
 

małoletniej(ego) ……………………………………… (zwanego dalej Dzieckiem) 
                  (imię i nazwisko dziecka) 
 

zamieszkałym w Głownie, ul. …………………………………. 
 
legitymującym się dowodem osobistym seria …................  nr ………...............…………wydanym 
 
przez........................................................................................................................................................................... 
 
PESEL............................................................................................................zwanym dalej Usługobiorcą. 
 

§ 1 
 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Żłobek usług opiekuńczej, wychowawczej  
i edukacyjnej na rzecz …………………………. 
                                (imię i nazwisko dziecka) 
 
Żłobek działa na zasadach odpłatności określonych w § 5. 
 

§ 2 
 

Żłobek zobowiązuje się do realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej  
i edukacyjnej określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324) Statucie Miejskiego Żłobka w Głownie  
i Regulaminie Organizacyjnym. 
 

§ 3 
 

Zasady organizacji pracy Żłobka określa Statut Żłobka i Regulamin Organizacyjny. 
 

§ 4 
 
Usługobiorca zobowiązuje się do odbierania Dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osoby 
upoważnione wymienione w upoważnieniu do odbioru dziecka. 
 
 
 



§ 5 
 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia następujących miesięcznych opłat 
z tytułu: 
1) pobytu dziecka w żłobku, 
2) za wyżywienie, 
3) pobytu dziecka powyżej 10 godz. dziennie. 
2. Miesięczna opłata o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wymiarze do 10 godzin dziennie 
wynosi 16 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), w tym dofinansowanie z budżetu Państwa wynosi 400,00 zł 
(zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2270). Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie uzyska dofinansowania, 
opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 16% obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Opłata za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 
w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wynosi 20,00 zł. W sytuacji uczęszczania do żłobka 
dwojga dzieci w rodzinie, opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi  
50 % ustalonej miesięcznej opłaty zgodnie z postanowieniami obowiązującej Uchwały 
Rady Miejskiej w Głownie. 
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zależy od liczby dni pracy Żłobka  
w danym miesiącu i stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 11,00 zł z 
uwzględnieniem ust. 5. 
4. Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać opłaty o których mowa w ust. 1 bezpośrednio 
na konto bankowe żłobka w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc. 
5. Opłata wskazana w ust. 1 pkt 2 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu o ilość dni 
nieobecności Dziecka w Żłobku, o ile Usługobiorca zawiadomił o powyższym Żłobek, 
w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 14.00. 
6. Żłobek, dokonuje proporcjonalnego zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2  
w miesiącu następującym po miesiącu nieobecności Dziecka w Żłobku lub zalicza  
je na kolejną miesięczną opłatę należną z tytułu korzystania przez Dziecko  
z wyżywienia. 
7. Każdorazowa zmiana wysokości opłat wymaga sporządzenia odrębnego aneksu  
 do Umowy. 
8. W okresie wakacji przewiduje się miesięczną przerwę, którą ustala Dyrektor  
w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzic/opiekun nie ponosi żadnych kosztów 
w okresie miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej przez żłobek.  
9. W przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania Żłobka z przyczyn 
zewnętrznych: 
1) opłata za pobyt dziecka w żłobku wskazana w ust. 1 podlega odpisom i zwrotom w 
wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich 
usług lub; 
2) opłata za pobyt dziecka w żłobku wskazana w ust. 1 podlega zaliczeniu na poczet 
kolejnych miesięcy, nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, w wysokości 
proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich usług. 
 

§ 6 
 
1. W sytuacji opóźnienia się z dokonaniem płatności, Usługobiorca zobowiązany 
jest uiścić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień opóźnienia. 



2. Egzekwowanie należności reguluje zarządzenie Dyrektora określające procedurę 
należności cywilno- prawnych z tytułu odpłatności za żywienie i pobyt dziecka  
w Miejskim Żłobku w Głownie.   
3. W sytuacji nieodebrania Dziecka z Żłobka do godziny 17.00. Usługobiorca 
zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20 złotych za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia. 
4. Dodatkowa opłata, o której mowa w ust. 3 płatna jest nie później niż w terminie  
do dnia opłaty miesięcznej za miesiąc następny po którym wystąpiło opóźnienie. 
 

§ 7 
 
1. Usługobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę za miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Żłobek może rozwiązać niniejszą Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia  
ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w sytuacji nie uiszczenia przez 
Usługobiorcę opłat, o których mowa w § 5 za okres co najmniej 1 miesiąca oraz opłat  
i odsetek, o których mowa w § 6, pomimo wystosowania do Usługobiorcy stosownego 
wezwania do zapłaty. 
3. Żłobek może również rozwiązać niniejszą Umowę w przypadkach określonych  
w Statucie Miejskiego Żłobka w Głownie i Regulaminie Organizacyjnym. 
 

§ 8 
 

Żłobek zastrzega sobie możliwość zmiany godzin funkcjonowania placówki. 
    

   § 9  
           
Umowa została zawarta na okres od dnia ……………….. r. do dnia ……………...........................…... 

 
§ 10 

 
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 
 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..........…........…........................................       ...................................................................  
  data, miejscowość i podpis rodzica                            podpis Dyrektora 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 do umowy z rodzicami w sprawie korzystania z usług żłobka 
 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO): 

ADMINISTRATOR 

DANYCH  

Administratorem  Pani/ Pana danych  jest  Miejski Żłobek w Głownie, ul. Kościuszki 

11/13 reprezentowany przez Dyrektora. 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

Magdalena Kuszmider, kontakt pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl lub pisemnie na 

adres administratora. 
CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są   w związku z realizację umowy  w sprawie 

korzystania z usług Miejskiego Żłobka w Głownie prowadzonego przez Gminę Miasta 

Głowno. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w związku 

z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 204 z późn. zm.).  

 ODBIORCY DANYCH   Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 

zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych 
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie 

skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 

danych do przetwarzania. 

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWA  

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich  danych osobowych, 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba, że ADO może przetwarzać dane na 

podstawie szczególnych przepisów prawa, tj. 
– przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, 
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 

danych osobowych przez Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE 

DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe, jak również dane osobowe Pana/Pani dziecka nie są 
przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak również danych osobowych 
Pana/Pani dziecka, nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania. 

OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Żłobek w Głownie w okresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z 

terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.   
INNE Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości podpisania umowy.  

 
 

 
…………………………….……………..  , dn.  .......................................r, ............................................................... 

                                                 miejscowość  czytelny podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych 

 

mailto:kontakt@iszd.pl


 

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIU ZGODY NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 

 

Ja niżej podpisany / podpisana 

 

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

  imię i nazwisko rodzica /rodziców/ opiekuna prawnego 

 

 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody   

 

(zaznaczyć właściwe) 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego 

 

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

    imię i nazwisko dziecka 

przez Miejski Żłobek w Głownie w celu działań związanych z pobytem dziecka w Żłobku, jego osiągnięciami 

edukacyjnymi, do celów promocji działalności Żłobka (dane dziecka  wykorzystane będą  w celu promocji 

Żłobka i jego działań) zgodnie z  Rozporządzeniem 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)  
 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody   

 

(zaznaczyć właściwe) 

na nieodpłatne wykorzystywanie przez Żłobek zdjęć oraz filmów zwierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych  

lub  w których Żłobek bierze udział dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału do 

celów promocji działań Żłobka, w każdej formie zgodnej z prawem. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz  jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy wykonywane w związku  

z wydarzeniami związanymi z działalnością Żłobka,  mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, na 

portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych  oraz w mediach 

(prasa, telewizja).  (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655) 

 

 
 

 
…………………………….……………..  , dn.  .......................................r, ...............................................................   

                                   miejscowość  czytelny podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych 

 
 



 

 

Klauzula informacyjna 

do oświadczenia wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej 
 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO): 

 
ADMINISTRATOR 

DANYCH 
Administratorem  Pani/ Pana danych  jest  Miejski Żłobek w Głownie, ul. Kościuszki 

11/13 reprezentowany przez Dyrektora. 
INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  
Magdalena Kuszmider kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w 

związku z wyrażeniem/niewyrażeniem zgody na:  

 przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Żłobek  w celu działań 
związanych z pobytem dziecka w Żłobku, jego osiągnięciami edukacyjnymi, do 

celów promocji działalności Żłobka,  

 na nieodpłatne wykorzystywanie przez Żłobek zdjęć oraz filmów zwierających 

wizerunek  dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w zajęciach i 
wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub  w których Żłobek 

bierze udział dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego 

materiału do celów promocji działań Żłobka, w każdej formie zgodnej z 

prawem, w materiałach publikowanych na stronie internetowej, portalu 
„Facebook” 

Podstawą prawną przetwarzana danych  jest ustawa z dnia 4 lutego 19994 r.  o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody. 
 

 ODBIORCY DANYCH  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom z 

którymi administrator zawarł umowę powierzenia. 
PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWA  
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z 

prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem. W zależności od podstaw przetwarzania i 

obowiązujących przepisów. 
PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 

danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, 

nie będą  profilowane. 
ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

OKRES ARCHIWIZACJI Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały 

zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej. Tj. B-5.   

Wizerunek osoby będzie przetwarzany do momentu odwołania zgody. 
 

 

…………………………….……………..  , dn.  .......................................r, ............................................................... 
                                                 miejscowość  czytelny podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych 

 

mailto:kontakt@iszd.pl


 
 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przesyłanie wiadomości SMS na  

 

nr.tel…………………………………………………... dotyczących mojego dziecka 

 

…………………………………………………....................................................…… i organizacji życia Żłobka. 

                        (imię i nazwisko dziecka)    

 

  

...........…….……………………. 

                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka wycieczkach, spacerach, imprezach, 

 

organizowanych przez Żłobek podczas pobytu w żłobku mojego dziecka  

 

…………………………………… 

       (imię i nazwisko dziecka) 

 

……...........................…………... 

                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka 

 

……………….………………………..……, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

                   (imię i nazwisko dziecka) 

 

na udzielenie pierwszej i dodatkowej przedmedycznej pomocy, wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie  

 

dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 

 

………………………………….. 

                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na sprawdzenie czystości, badanie wzrostu i wagi mojego 

dziecka ....................................................................... przez pielęgniarkę zatrudnioną w Żłobku. 

(imię i nazwisko dziecka) 

    

 ………………………………….. 

                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

                                                                        

 
 


