UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH – AKADEMIA EDUKACJI 2020 (grupa MindCloud)
Zawarta w dniu ___________________________ w ____________________ pomiędzy:

1.Firmą Akademia Edukacji 2020 - Chechelski Rafał, os.Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków, nip: 678-171-90-53
a
2. legitymującą/y się dowodem osobistym o serii i numerze ____________________ zameldowanym pod
adresem___________________________________________________ zwaną/ym dalej „USŁUGOBIORCĄ”

§1.
Usługobiorca oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka _______________________________________________ i powierza
Usługodawcy prowadzenie kursu dla tego dziecka w czasie i na warunkach określonych niniejszą umową.
§2.
1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na rzecz dziecka Usługobiorcy pod marką MindCloud w okresie
określonym w §3 „Organizacja kursu”. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem przekazanym Usługobiorcy drogą
mailową.
2. Świadczenie usług, o których mowa w pkt.1 odbywać się będzie w miejscu wskazanym w §3 „Organizacja kursu”.
3. Usługodawca zobowiązuje się do nauczania osoby wskazanej przez Usługobiorcę. Nauczanie prowadzone będzie podczas kursu
organizowanego przez Usługodawcę, zgodnie z przyjętym programem nauczania dla danego kursu i grupy wiekowej.
Kurs organizowany przez Usługodawcę obejmować będzie 28 spotkań trwających po 90 minut.
Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością raz w tygodniu w dniu i godzinach wskazanych w §3 „Organizacja kursu”.
§3Organizacja kursu:
Rodzaj kursu: PROGRAMOWANIE – P1 / PROGRAMOWANIE – P2 / PROGRAMOWANIE – P3 / PROGRAMOWANIE – P4 / AKADEMIA YOUTUBE
*niepotrzebne skreślić

Adres odbywania zajęć: KRAKÓW, ……………………………………………….,
Okres trwania kursu: WRZESIEŃ 2019 - CZERWIEC 2020
Dzień tygodnia i godzina odbywania zajęć: ___________________________
§4
1. Cena rocznego kursu wynosi 1960 zł (słownie: tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i jest płatna w następujący sposób:
200 zł (zaliczka przed rozpoczęciem kursu) oraz pozostała kwota:
*Jednorazowo: 1760 zł (w terminie do 10.10.2019).
*Ratalnie: 8 rat po 220 zł (płatne w terminach 1 rata do 10.10.2019, 2 rata do 10.11.2019, 3 rata do 10.12.2019,
4 rata do 10.01.2020, 5 rata do 10.02.2020, 6 rata do 10.03.2020, 7 rata do 10.04.2020, 8 rata do 10.05.2020
( *- zaznaczyć właściwe przez postawienie znaku X)

2.Pierwsza rata za kurs, będąca jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na zajęciach (200 zł) jest płatna przelewem na
konto: Akademia Edukacji 2020 – Chechelski Rafał, bank ING, nr. konta: 45 1050 1445 1000 0092 3624 7764
3. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Usługobiorcę należności wynikających z niniejszej umowy, Usługodawcy przysługuje
prawo naliczania ustawowych odsetek.
§5.
1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy
usługobiorca zobowiązany jest dokonać opłaty za aktualny miesiąc.
§6.
Integralną częścią niniejszej umowy jest ZAŁĄCZNIK 1 - Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO
§7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory związane z
realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd.
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§8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Rozumiem treść umowy świadcząc to
swoim podpisem i zgadzam się wypełnić warunki umowy.
§9.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraż a zgodę na
nieodpłatne utrwalenie wizerunku Podopiecznego w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach
Aktywnoś ci oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Podopiecznego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
poprzez umieszczanie na stronach internetowych Organizatora, na noś nikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp.,
w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalnoś ci Organizatora. Niniejsza
zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Podopiecznego wykonanych na zlecenie
Organizatora oraz podmiotów współpracujących w związku z Aktywnoś ciami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć .
§10.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w tej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji i szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

USŁUGODAWCA

…………………………………………………….
Akademia Edukacji 2020 – Chechelski Rafał

USŁUGOBIORCA

………………………………………………………
podpis rodzica
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ZAŁĄCZNIK 1 - Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych: Akademia Edukacji 2020 – Chechelski Rafal, adres: ul. Os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków,
dane kontaktowe: nr tel: +48 570 217 790, adres e-mail: kontakt@a2020.pl;
2.Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
-wykonywania zawartej umowy;
-marketingu bezpośredniego;
3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego, jak również w celu zawarcia
umowy;
4.Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów w celu dokonywania rozliczeń w związku
z działalnością prowadzoną przez administratora danych osobowych, jak również podmiotów oferujących usługi w systemie
Software as a Service;
5.W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service może dojść do przekazania
danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści
art. 45 ust. 3 RODO;
6.Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów
wskazanych w pkt. 2 lit. a oraz lit. b, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane
7.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
8.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, a po utworzeniu i zastąpieniu w przyszłości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9.Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do wykonywania zawartej umowy z
administratorem danych osobowych; niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy zawartej z
administratorem danych osobowych.
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