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Umowa  o prowadzenie letnich zajęć językowych dla dzieci 
 

Zawarta w Szczecinie w dniu   ________________r. pomiędzy: 

 

Moniką Adamską-Hamrol prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EXPERT Grupa Edukacyjna z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. Duńska 27A/LU1, działającą pod marką EXPERT Kids, 

 reprezentowaną przez ________________________________________ zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 

a _________________________________________legitymującym/cą się dowodem osobistym seria/nr _____________   

zamieszkałym/łą ____________________________________, urodzonym/ną dnia  _______________________  w 

.____________________________, zwanym/ną dalej „Zleceniodawcą”. 

       §1 

1.  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na rzecz Uczestnika: __________________________________________ 

polegających na przeprowadzeniu English SUMMER – letnich zajęć językowych organizowanym przez  Zleceniobiorcę w 

okresie wakacyjnym 2020. 

3.  Kurs, o którym mowa w ust. 1 trwać będzie łącznie 6 tygodni, w ciągu których odbędzie się 12 spotkań 40 minutowych  

( spotkania 2 x tygodniu) 

4.  W zależności od wybranej opcji: 

□ online – wszystkie spotkania będą realizowane online na platformie ZOOM* 

□ hybrydowe  - 1 x tygodniu spotkania będą realizowane online na platformie ZOOM*  oraz 1 x tygodniu na żywo na 

świeżym powietrzu w ogrodzie przy placówce na ul. Kazimierza Królewicza 2e. 

* uczestnicy chcący skorzystać z oferty, muszą mieć zainstalowaną na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym 

platformę ZOOM  

    §2 

1. Cena pakietu wynosi  360,00zł  (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)  

2.  Opłata dokonywana jest z góry, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia się zajęć.   

Brak wpłaty uniemożliwia otrzymanie ID lektora i Hasła, pozwalających na wzięcie udziału w zajęciach. 

                                                                                                 §3 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikiem, który stanowi         

REGULAMIN KURSÓW, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

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

     ZLECENIODAWCA                                                                                                ZLECENIOBIORCA 

 

Tel. Kontaktowy: ……….………………..………….                   E-mail: ……………………………………….…… 

Wybrana opcja: ………….……………………..…....                   Data ur. Uczestnika: ………………………………. 

Terminy zajęć: 1) ………….…………………..…….                   2) …………..………………...………………….… 
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OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZENIE TAK NIE 

Przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznałem/am się z warunkami realizowanej usługi. 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EXPERT Grupę Edukacyjną moich danych osobowych zawartych 
w niniejszej umowie w celu wykonania niniejszej umowy.   

Wyrażam zgodę jako Opiekun Prawny Uczestnika na przetwarzanie przez EXPERT Grupę Edukacyjna da-
nych osobowych Uczestnika zawartych w niniejszej umowie w celu wykonania niniejszej umowy.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EXPERT Grupę Edukacyjną moich danych osobowych w celach 
marketingowych, tj. otrzymywania informacji o aktualnych ofertach, promocjach itp.   

Wyrażam zgodę na robienie zdjęć, filmów z udziałem Uczestnika, relacjonujących wydarzenia z życia grupy, 
a także publikację ich na stronie internetowej i profilach społecznościowych placówki w celach promocyjno-
marketingowych. 

  

UWAGA!  ZAZNACZENIE POZYCJI „TAK” W WIERSZU 1, 2 i 3  JEST OBLIGATORYJNE DO PRZYGOTOWANIA UMOWY ORAZ 

PRZYJĘCIA I  REALIZACJI USŁUGI.                                                                                                                          

          

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest  EXPERT GRUPA EDUKACYJNA MONIKA ADAMSKA-HAMROL prowadzącą 

działalność gospodarczą pod adresem: 71-795 Szczecin, ul. Duńska 27A/LU1  posiadającą  NIP: 955 186 59 53, REGON 

320114606 i/lub EXPERCIK sp. z o.o., ul. Duńska 27A/U1, 71-795 Szczecin  NIP 851 321 39 17, Regon 368 394 382, KRS 

0000697571. 

2. Dane osobowe przetwarzane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „rozporządzeniem”), w celu wykonania zawartej umowy. 

3. Co do zasady dane osobowe nie sa udostępniane podmiotom trzecim, jednakże dane osobowe Zleceniodawcy i Uczestnika 

mogą być przekazywane dla takich podmiotów jak: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewnia-

jące wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze oraz podmioty upraw-

nione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Zleceniodawcy i Uczestnika będą przechowywane: przez 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej 

umowy. 

5. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ogra-

niczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

6. Zleceniodawca, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych 

celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych Zleceniodawca może zwrócić się do Zleceniobiorcy o udzie-

lenie informacji. Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości wykonania umowy przez Zleceniobiorcę. 

9. Dane osobowe Zleceniodawcy i Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu. 

                                                                                                                           

                                                                                                                             ___________________________________ 

                                                                                                                                                      ZLECENIODAWCA 


