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ANEKS  

DO U M O W Y 
o warunkach odpłatności za kształcenie 

w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 10                                                
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                       

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest  
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego,                
z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 72 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
4) każdy uczeń, rodzic/opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
5) uczeń, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 

 
zawarty w Warszawie,  w dniu                   (zwany dalej Aneksem ) pomiędzy: 

 

 

Społeczną Szkołą Podstawową nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 72 (04-175), 

reprezentowaną przez: 

 Dyrektora Szkoły Mariusza Kisiela, 

 Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 162 Społecznego Towarzystwa Oświatowego            

z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 72 (04-175) – jako organem prowadzącym Zespół 

Szkół, za który działają: 

 Prezes Zarządu Anna Gruszczyńska, 

 Wiceprezes Zarządu Justyna Głodek, 

łącznie zwanymi dalej Szkołą, 

 

a  
 

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

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

(imiona i nazwiska Rodziców) 
 

legitymującymi się dowodami osobistymi o numerach …………………… i …………………… 

zamieszkałymi........................................................................................................................ podającymi 

adres do korespondencji: …………………………………………………………………................................ 

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

- łącznie zwanymi dalej Rodzicami. 

 
Szkoła i Rodzice łącznie w niniejszej umowie będą zwani Stronami, a osobno także Stroną.  
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Strony niniejszym oświadczają, że:  
a) są Stronami Umowy o warunkach odpłatności za  kształcenie [imię i nazwisko dziecka] 

........................................................................(zwanej dalej Umową); 
b) są zainteresowane przedłużeniem trwania Umowy; 

w związku z powyższym zawierają Aneks o następującej treści:  
 

§ 1 
Zmianie ulega treść § 1 ust 2 Umowy, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące nowe 
brzmienie: 

 
 

„2. Umowa jest zawarta na czas określony: od  dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.” 
 
 
 
 
 

§ 2 
 

 
1. W pozostałym zakresie Umowa pozostaje bez zmian. 
2. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawie 

oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
Za Szkołę:      Rodzic: 
.................................................................  ........................................................................ 
 
.................................................................  ........................................................................ 
 
*) niepotrzebne skreślić 


