
Załącznik nr …. do „UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH” z dnia ………………….… 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA DZIECKA 
OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) OFEROWANEGO PRZEZ 
NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ „EUROPEJSKĄ SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI” 

(dalej Deklaracja) 

Ja niżej podpisany(a) 
…………………………………………….………PESEL:…………………………………... 

(imię i nazwisko Rodzica, Opiekuna prawnego Dziecka, PESEL) 
 

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica i nr domu Rodzica, Opiekuna prawnego Dziecka) 

 

działając w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego Dziecka, Syna/Córki: 

………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko Dziecka) 

uczęszczającego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Europejska Szkoła Przyszłości” 

położonej w Warszawie przy ulicy Białołęckiej 186D zwanej dalej Szkołą; 

Oświadczam: 

Wpisz X w kwadracie odpowiadającym Twojej decyzji. 

Deklaruję chęć przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) oferowanego przez Szkołę w roku szkolnym 2020/2021? 

 Tak       Nie    

Znane mi są warunki ubezpieczenia. 

……………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna 

1) Administratorem danych jest Miasto Dzieci Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; 03-287 Warszawa,  
ul. Głębocka 56D.  

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail: odo@miastodzieci.edu.pl 
3) Celem przetwarzania jest wykonanie umowy w zakresie umożliwienie przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oferowanego przez Szkołę. 
4) Postawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., poz. 119 - dalej RODO) - wykonanie umowy. 

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza upoważnionymi pracownikami Administratora. 
6) Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wygasa Umowa. 
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec  
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9) Podanie powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym. Ich niepodanie nie pozwoli na ubezpieczenie Dziecka 

od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oferowanego przez Szkołę. 
10) Dane osobowe nie są i nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane. 

Z uprawnień opisanych w pkt. 7 osoba, której dane dotyczą może skorzystać poprzez złożenie dyspozycji odpowiedniego 
żądania na piśmie w siedzibie Spółki lub elektroniczne na adres: odo@miastodzieci.edu.pl 
 

Zapoznałem(am) się z informacjami zawartymi w Deklaracji, Załączniku i klauzuli informacyjnej. 

……………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego) 


