
Data: ….../......../2019

ANEKS NR …......../............/2019, DO UMOWY  nr …...../......... /…............

zawartej pomiędzy: 

….................................................................................................,   …............................................................................................................
imię i nazwisko rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka miejsce zamieszkania rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka

…......................................................................... , ….............................................................................................................
telefon kontaktowy adres e-mail – do kontaktu w sprawie: umowy, płatności itp

zwaną/-nym w dalszej części niniejszej umowy „Zleceniodawcą”

a 

firmą P.U. TRANS –SPORT PIOTR RUDNICKI 
z siedzibą w Piasecznie, ul Markowskiego 8 ,05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 12965, 
nr NIP:1230072469, nr REGON 0150184103, reprezentowaną przez: Piotra Rudnickiego, zwanego dalej „Zleceniobiorcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” albo osobno „Stroną”.
Strony niniejszym postanawiają co następuje:                                                     

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług przewozu  dziecka / dzieci w roku szkolnym 2019/2020:

A.  …....................................................................................................., klasa: …..........., …...........................................................................
imię i nazwisko dziecka   szkoła, do której dziecko uczęszcza (nazwa i adres)

B.  …....................................................................................................., klasa: …..........., …...........................................................................
imię i nazwisko dziecka   szkoła, do której dziecko uczęszcza (nazwa i adres)

 na zlecenie Zleceniodawcy („Usługi Przewozu”) na zasadach przewidzianych umową nr …...................................... .
§ 2

Usługa Przewozu będzie świadczona w następującym terminie: od dnia: …................................ do dnia: ….....................................
oraz z następujących przystanków zgodnych z listą przystanków zamieszczoną na stronie www szkół PSP nr 72 „Szkoły Marzeń” w 
Piasecznie/Jazgarzewszczyźnie oraz PALO w roku szkolnym 2019/2020: http://www.szkolamarzen.pl/podstawowa/nasza-szkola/autobus-
szkolny/ :

1. Przystanek na którym dziecko / dzieci, będą wsiadać w drodze do szkoły:

A. ….........................................................................., przystanek: …....................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

B. ….........................................................................., przystanek: …....................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

2. Przystanek na którym dziecko / dzieci, będą wysiadać w drodze do domu:

A. ….........................................................................., przystanek: …....................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

B. ….........................................................................., przystanek: …....................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

§ 3
Strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu realizacji Usług Przewozu, niezależnie od ilości dni w których świadczona

była usługa w danym miesiącu na kwotę: …......................... brutto (słownie:…................................................................................................)  

(za każdy miesiąc trwania umowy), czyli wraz z podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości przewidzianej obowiązującymi 

przepisami prawa. Płatność przelewem na konto firmy P.U.Trans-Sport Piotr Rudnicki: MBank S.A.: 27 1140 2017 0000 4102 1288 6760 .
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UWAGA: W przypadku, kiedy z transportu do szkoły i ze szkoły (transport w obie strony) korzysta rodzeństwo, wówczas przysługuje 
zniżka 50,00zł. W celu ustalenia kwot na transport rodzeństwa prosimy o kontakt, e-mail: biuro@transsport.eu

§ 4
1. Pozostałe postanowienia umowy nr …............................... z dnia …..............................., pozostają bez mian.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretacją lub realizacją niniejszej umowy – Strony rozstrzygać będą w drodze ugodowej.
3. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia w drodze ugodowej – spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 5
Zgodnie z Regulaminem dowozu uczniów PSP nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie/Jazgarzewszczyźnie oraz PALO obowiązującym w 
roku szkolnym 2019/2020, ( pkt IV, 26 b), proszę o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego samodzielnego powrotu dziecka z przystanku 
do domu.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót z przystanku autobusu szkolnego do domu, moich dzieci:

- ........................................................................................................., ucznia z klasy ..............................

- ........................................................................................................., ucznia z klasy ..............................

szkoły …..............................................................................................................................................................   w roku szkolnym 2019/2020.

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas samodzielnego 
powrotu z przystanku autobusu szkolnego do domu.

Piaseczno, dnia  ..............................         ….......................................................................................................
Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku zgody na samodzielne dojście do domu z przystanku autobusu szkolnego, w 
momencie gdy na przystanku nie będzie osoby odbierającej dziecko, zostanie ono odwiezione do szkoły na koszt rodzica. Jednorazowy 
koszt transportu nieodebranego dziecka z przystanku wynosi: 50,00zł.

Piotr Rudnicki
P.U.Trans-Sport Piotr Rudnicki

§ 6
1. Niniejsze  zmiany wchodzą  w życie z dniem …............../................../2019r.
2. Niniejszy  aneks  został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

AKCEPTUJĘ UMOWĘ                                       AKCEPTUJĘ UMOWĘ
                 Zleceniobiorca                                                                          Zleceniodawca

Data i Podpis: …...................................................... Data i Podpis: ….....................................................
                                                  

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Klauzulą Informacyjną:
- Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest P.U.Trans-Sport Piotr Rudnicki, ul.Markowskiego 8, 05-500 Piaseczno (kontakt: biuro@transsport.eu);
- Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 
czyli Pani/Pana zgody w celu kontaktowania się telefonicznie w sprawach dotyczących dziecka i jego transportu szkolnego oraz  przesyłania pocztą elektroniczną informacji 
dotyczących umowy/aneksu do umowy/deklaracji/płatności i pozostałych informacji dotyczących realizacji usługi transportowej;
- Pani/Pana/dziecka dane będą przekazywane : Administratorowi Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie, ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno oraz wyznaczonym 
pracownikom P.U.Trans-Sport Piotr Rudnicki (kierowca/opiekun) – żeby mogli realizować swoje czynności związane z transportem szkolnym (realizacja zobowiązań 
umownych/realizacja usługi). Państwa dane  nie będą przekazywane innym odbiorcom; Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- Pani/Pana/dziecka dane przetwarzane są do czasu zakończenia realizacji usługi transportu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020;
- Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Zbiór 
zgromadzonych danych osobowych, traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka danych, sprostowania danych, zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, jest niezbędne w celu szybkiego skontaktowania się odnośnie dziecka/transportu 
szkolnego dziecka/realizacji umowy. Podpisanie Umowy/Aneksu do umowy, oznacza potwierdzenie korzystania z transportu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020, oraz  
informacje, na jakich przystankach/w jakie dni/o jakich godzinach/ Pani/Pana dziecko/dzieci, będzie dojeżdżało/wracało do/ze szkoły.

…............................................................................
Podpis Zleceniodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka/dzieci, przez Administratora danych: Piotr Rudnicki, właściciel firmy P.U.Trans-Sport 
Piotr Rudnicki, z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Markowskiego 8, w celach realizacji usługi transportu szkolnego mojego dziecka/moich dzieci w roku szkolnym 
2019/2020.  Podaję swoje dane osobowe/swojego dziecka/dzieci, dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

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