
 
                                                                                  UMOWA UCZELNIA – MAŁY STUDENT 

  
Nr ………………………….… z dnia ………….. /………..… /2019 roku 

 
zawarta pomiędzy Collegium Civitas, uczelnią wyższą wpisaną do ewidencji uczelni prowadzonej przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego  pod numerem 129; NIP 525-20-83-784, REGON 012769984, z siedzibą w Warszawie, 01-901, XII piętro 

Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez: 

Rektora prof. dr hab. Stanisława Mocka, 
1. Kanclerza Magdalenę Wypych, 
a 
Panią/Panem (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
zamieszkałą w (dokładny adres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
będącą/będącym przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym (imię i nazwisko dziecka)……………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….............zamieszkałym………………………………….……… 
 
………………………………………………………………..…………………., zwanym dla potrzeb niniejszej Umowy Małym Studentem 
 
o następującej treści: 
 

§1 
 
Niniejsza umowa określa zasady uczestnictwa Małego Studenta w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach 
organizowanego przez Uczelnię Collegium Dziecięcego oraz prawa i obowiązki Collegium Civitas oraz przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna prawnego działającego w imieniu Małego Studenta.  

§2 
1. Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia Małemu Studentowi możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach 
Collegium Dziecięcego w celu rozwijania jego predyspozycji oraz zdolności poznawczych 

2) zapewnienia Małemu Studentowi bezpieczeństwa w trakcie uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach 
Collegium Dziecięcego. 

2. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty wskazanej w § 4 
niniejszej Umowy tytułem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Collegium Dziecięcego. 

 
                                                                                                                §3 
1. Zasady uczestnictwa Małego Studenta w zajęciach organizowanych w ramach Collegium Dziecięcego określa Regulamin 

Collegium Dziecięcego. 
2. Małemu Studentowi oraz jego przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu przysługuje uprawnienie do 

korzystania z Wirtualnej Uczelni, o ile przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyrazi na to zgodę.  
3. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z portalu Wirtualnej Uczelni decyzje w sprawach indywidualnych oraz 

wszelkie informacje dotyczące Collegium Dziecięcego będą zamieszczone na tym portalu. 
4. Dostęp do Wirtualnej Uczelni Mały Student oraz jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny otrzymuje w momencie 

nadania numeru albumu.    
5. W przypadku nieudzielenia przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego zgody na korzystanie z portalu 

Wirtualna Uczelnia wszelkie dotyczące Małego Studenta decyzje w sprawach indywidualnych będą doręczane w sposób 
zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§4 

1. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości  
940 złotych, tytułem uczestnictwa Małego Studenta w zajęciach z cyklu „Dodaj opowieść …”, w ramach Collegium 
Dziecięcego w roku akademickim 2019 / 2020. 
 

§5 
1. Opłata, o której mowa w § 4 powyżej zostanie wniesiona w systemie: 
 



   ratalnym* 

   jednorazowym za cały rok*  
*zaznaczyć preferowaną formę płatności 

 
 przelewem, na rachunek bankowy Collegium Civitas: 
Alior Bank SA 
numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196 
Collegium Civitas, 00-901 Warszawa, plac Defilad 1 
tytuł przelewu: Collegium Dziecięce, nazwisko dziecka 

Wysokości rat i terminy płatności: 
I rata: 340 zł (płatne w ciągu pięciu dni licząc od dnia zapisania dziecka do CD) 
II rata: 300 zł (płatne do dnia rozpoczęcia zajęć w CD, czyli do 12 października 2019 r.) 
III rata: 300 zł (płatne do dnia 31 grudnia 2019 r.) 

Zniżka w wysokości 10% dla rodzeństwa realizowana jest w ostatniej racie. Dla osób uprawnionych do niej, III rata wynosi 
206 zł. Termin płatności do dnia 31 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian. 

W czasie trwania roku akademickiego nie można zmienić sposobu wnoszenia opłaty semestralnej. 

                                                                                                                 §6 

W przypadku nieterminowych opłat Uczelnia zastrzega sobie możliwość naliczania odsetek  w wysokości maksymalnej, 
określonej zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, od należnej opłaty  w przeliczeniu za 
każdy dzień opóźnienia. 

§7 
Niniejsza umowa rozwiązuje się z momentem: 
1) zakończenia roku akademickiego, w trakcie którego organizowane są w zajęcia oraz warsztaty w ramach Collegium 

Dziecięcego.  
2)    Jej rozwiązania zgodnie z §8. 

 
  §8 
1. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta może rozwiązać umowę zachowując dwutygodniowy okres 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem 
danych do dokonania zwrotu opłaty wniesionej w obowiązującej wysokości, w części proporcjonalnej do okresu od 
rozwiązania umowy do końca roku akademickiego. Rozwiązanie umowy w wyniku wypowiedzenia powoduje skreślenie 
z Małego Studenta z listy Małych Studentów. 

2. Zwroty opłat realizowane są w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy wskazanej w wypowiedzeniu, z uwzględnieniem 
okoliczności opisanych w pkt. 1 powyżej.  

3. Nieuczestniczenie w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach Collegium Dziecięcego z przyczyn leżących 
po stronie Małego Studenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, gdy Uczelnia była gotowa 
świadczyć usługi, nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot wniesionej opłaty. 

 
§9 

Rozwiązanie umowy nie narusza obowiązku przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego uiszczenia wszelkich opłat 
należnych za okres jej obowiązywania. 

 
§10 

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta zobowiązuje się, że wszelkie prace Małego Studenta, w których 
wykonaniu pomoże lub weźmie udział nie będą naruszały praw osób trzecich.  
 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a odnoszących się do jej przedmiotu mają zastosowanie:  
1) Statut Collegium Civitas uchwalony przez Senat Collegium Civitas;  
2) Regulamin Collegium Dziecięcego; 
3) Zarządzenia Rektora Uczelni i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
§12 

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się 
z obowiązującymi w Uczelni: dokumentami wymienionymi w §11 pkt. 1), 2). 

 
§13 



Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§14 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Uczelni i Przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego Małego Studenta. 
2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  
 
 

                                                                      
 
................................................................... 
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego 
Studenta
 
  

 

                Rektor                                Kanclerz      
 

 
Prof. dr hab. Stanisław Mocek         Magdalena Wypych 

 
 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁEGO STUDENTA  O PRZYJĘCIU DO 
WIADOMOŚCI ZASAD PRZETWARZANIA JEGO ORAZ MAŁEGO STUDENTA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REALIZACJI 

NINIEJSZEJ UMOWY 
 

W związku z uczestnictwem Małego Studenta w zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach Collegium Dziecięcego 
wyrażam oświadczam, że dobrowolnie udostępniam celem przetwarzania moje oraz Małego Studenta dane osobowe zawarte 
w treści niniejszej Umowy, w celach niezbędnych dla realizacji jej postanowień, zgodnie z przepisami 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) („RODO”). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że prawa osoby wynikające 
z treści rozdziału III RODO zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (klauzula informacyjna).                                                                     

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta   

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

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁEGO STUDENTA O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE JEGO ORAZ MAŁEGO STUDENTA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH 

 
W związku z uczestnictwem Małego Studenta zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach Collegium Dziecięcego 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Małego Studenta danych osobowych zawartych w Umowie w celach 
informacyjnych (newsletter Collegium Civitas) Collegium Civitas, zgodnie z przepisami 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) („RODO”). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że prawa osoby wynikające 
z treści rozdziału III RODO zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (klauzula informacyjna). 

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta  
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁEGO STUDENTA O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE JEGO ORAZ MAŁEGO STUDENTA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH 

 
W związku z uczestnictwem Małego Studenta zajęciach oraz warsztatach organizowanych w ramach Collegium Dziecięcego 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Małego Studenta danych osobowych zawartych w Umowie w celach 
marketingowych Collegium Civitas, zgodnie z przepisami 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) 



(„RODO”). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że prawa osoby wynikające z treści rozdziału III RODO zawarto w 
załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (klauzula informacyjna). 

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta   

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

                     
 

 
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁEGO STUDENTA O WYRAŻENIU ZGODY 

NA ODBIERANIE DECYZJI W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM UCZELNI 
 

Wyrażam zgodę na odbieranie decyzji dotyczących Małego Studenta w systemie teleinformatycznym Uczelni (Wirtualna 

uczelnia)*.  

W przypadku rezygnacji z odbierania decyzji w indywidualnych sprawach w powyższy sposób niezwłocznie poinformuję o tym 

Collegium Civitas pod rygorem uznania decyzji za dostarczoną do momentu otrzymania przez Uczelnię informacji o cofnięciu 

zgody.  

*Wirtualna Uczelnia – system teleinformatyczny Uczelni, w którym znajdują się aktualizowane na bieżąco plany zajęć, 

materiały do zajęć, sylabusy, oceny, odpowiedzi na podania, stan rozliczeń finansowych, decyzje w sprawach indywidualnych 

oraz wszystkie inne niezbędne informacje dotyczące Państwa studiów. 

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Małego Studenta 

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

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany 
....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….,  

zamieszkały/a w..........................................................., ul.......................................................................................................  

niniejszym oświadczam, iż jako rodzic/opiekun prawny dziecka …………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................. 

wyrażam nieodpłatnie zgodę na to, aby:  

wizerunek dziecka, zarejestrowany w postaci fotografii/krótkiego nagrania filmowego, podczas cyklu zajęć pt. „Dodaj 
opowieść …”, odbywających się w ramach Collegium Dziecięcego, w roku akademickim 2019/2020, został wykorzystany w 
formie relacji z zajęć przez Collegium Civitas i  Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Zezwolenie to odnosi się do wykorzystania wizerunku mojego dziecka w fotorelacji/krótkiej relacji filmowej z przebiegu zajęć, 
zamieszczonych na stronie Collegium Dziecięcego www.civitas.edu.pl/collegium-dzieciece, na stronie CC www.civitas.edu.pl, 
na stronie MN w Warszawie www.mnw.art.pl oraz na FB Collegium Dziecięcego w roku akademickim. 

Zgoda udzielona jest na rzecz Collegium Civitas – uczelni wyższej wpisanej pod numerem 129 do Rejestru Uczelni 
Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą w 
Warszawie 00-901, Pl. Defilad 1, PKiN, XII piętro. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku oraz treści zawartych w materiale filmowym/materiale zdjęciowym zgodnie z 
niniejszą Zgodą, nie narusza dóbr osobistych ani innych praw, zarówno moich jak i osób trzecich. 

Collegium Civitas przysługuje prawo decydowania o czasie wykorzystywania wizerunku dziecka. 
Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych.  
Oświadczam też, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 
Złożona zgoda może być w każdym czasie przeze mnie odwołana ze skutkiem od dnia powiadomienia o odwołaniu Collegium 
Civitas.  

Imię i nazwisko, podpis ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Warszawa, dn……../………/2019r. 



Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna CC – Collegium Dziecięce 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH* 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Collegium Civitas („CC”) informuje o zasadach przetwarzania 

danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.  

I. Wskazanie administratora  

Administratorem danych osobowych zarówno Pana/Pani oraz dziecka, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym / prawnym 

opiekunem, jest Collegium Civitas, uczelnia wyższa wpisana do ewidencji uczelni prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego  pod numerem 129. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o: 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@civitas.edu.pl  

2) kontakt pisemny na adres: Collegium Civitas, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, PKiN – XII piętro; 

3) kontakt osobisty w siedzibie CC; 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

Przetwarzanie danych osobowych przez CC odbywa się w celu realizacji umowy dotyczącej prowadzenia zajęć oraz warsztatów 

organizowanych w ramach organizowanego przez Uczelnię Collegium Dziecięcego, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych 

form komunikacji (np. kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy cywilno-prawnej 

(przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), który ciąży na CC zgodnie z przepisami art. 12 – 22 RODO. 

 

W niektórych przypadkach, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących 

realizacji praw osób, których dane dotyczą. 

Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami. 

III. Obowiązek podania danych osobowych 

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych wynika z konieczności potwierdzenia Pana/Pani tożsamości. Przepisy RODO nakładają 

na administratorów obowiązek upewnienia się, że osoba, z którą prowadzi się korespondencję, jest tą samą osobą, która może otrzymać 

stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach brak podania danych osobowych stanowi podstawę 

do odmowy realizacji prawa wynikającego z RODO lub do odmowy udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, a także dane dziecka, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym / prawnym opiekunem, 

mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej,  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

2) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych; 

3) podmiotom świadczącym usługi logistyczne; 

4) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów; 

5) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani, a także dane dziecka, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym / prawnym opiekunem,  dane osobowe są 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W szczególności, dane 

te osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazanie przed organem nadzorczym faktu zrealizowania Pana/Pani 

żądania lub odmowy realizacji wniosku. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

mailto:iod@civitas.edu.pl


Collegium Civitas pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CC, przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;   

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już 

niezbędne; 

4) do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych 

osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,  

6) której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy CC przetwarza dane osobowe Pana/Pani, lub dziecka, 

którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym / prawnym opiekunem, na przesłance prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Wszystkie powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej CC: www.civitas.edu.pl w sekcji „Ochrona Danych 

Osobowych” 
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