Umowa dotycząca prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania
Zawarta w dniu……………………………..
między: Szkołą Pływania „Uniwersytet Pływacki” reprezentowaną przez właściciela Marcina Janiaka a
Panią/Panem: Imię i Nazwisko………………………...…………………..…………………...……………………...
będącym(ą) opiekunem prawnym dziecka ……………………………………………rok urodzenia ………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….….......................
Tel. kontaktowy……………………………….….. e-mail…………………………...…………………………...…..
§1
Umowa zostaje zawarta na czas pobierania nauki tj. rok szkolny 2019/2020 w następujących cyklach szkoleniowych
Semestr Jesienny od 16.09.2019 do 26.01.2020
Semestr Wiosenny od 27.01.2020 do 14.06.2020
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, według ustalonego kalendarza zajęć.
§2
Szkoła Pływania zobowiązuje się do prowadzenia zajęć i zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia
pływania.
§3
Kursy prowadzone są na krytych pływalniach: Akademia Morska i Szczeciński Dom Sportu w Szczecinie, Zespół Szkół w Policach.
Zajęcia odbywają się w grupach – dobór terminu i grupy szkoleniowej dokonuje kadra nauczająca na początku cyklu szkoleniowego.
§4
Uczestnictwo w kursie jest odpłatne. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty całości za zajęcia nauki pływania.
Semestralna opłata za uczestnictwo w zajęciach pływackich wynosi 490 zł/AM, 570 zł/SDS, 460 zł/ZS i jest uiszczana na początku każdego semestru.
W przypadku rezygnacji z zajęć umowa zostaje rozwiązana w dniu zakończenia bieżącego semestru. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy
uczestnika nie przechodzą na kolejny semestr. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
§5
Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie. Uczestników zajęć oraz osoby im towarzyszące obowiązują przepisy
ogólne obowiązujące na pływalni gdzie odbywają się zajęcia.
§6
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§8
Oświadczam iż, kursant nie posiada przeciwwskazań do nauki pływania, jeśli takowe zaistnieją niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić o tym
właścicieli.
§9
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem i jednocześnie go akceptuję.
Akceptuję obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO obowiązujący w szkole pływania Uniwersytet Pływacki.
Administratorem Danych jest: Szkoła Pływania Uniwersytet Pływacki, prowadzący działalność gospodarczą NIP 854-211-16-80, 71-837 Szczeci. Szkoła Pływania
Uniwersytet Pływacki przechowuje Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy do wysyłania informacji o ofercie bieżących i przyszłych kursów pływania oraz
inne informacje marketingowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
W przypadku chęci otrzymania przez Państwa faktury za wykonaną usługę, będziemy prosili o podanie adresu do wystawienia faktury oraz dodatkowo numeru NIP w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
W każdym sezonie pływackim organizujemy dla dzieci dodatkowe imprezy typu „Mikołajki”, „Zając” oraz „Zawody Pływackie” na których Państwa dzieci będą
fotografowane, zdjęcia są traktowane jako pamiątka z takowej imprezy. Przez określony czas są one dostępne dla rodziców w Galerii na naszej stronie internetowej
www.uniwersytetplywacki.pl , skąd mogą zostać pobierane przez rodziców.
W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych. Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu (również ewentualne
zdjęcia, jeśli były akurat wykonywane) zostaną przez nas usunięte, i nie będziemy się z Państwem kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony.
Wystarczy wysłać e-mail na adres: info@uniwersytetplywacki.pl
Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f 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), tj. prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora Danych.
Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego
ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać
przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed
takimi roszczeniami.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego
Administratora Danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku w formie papierowej i elektronicznej w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych
i innych związanych z realizowanymi przez szkołę pływania zadaniami.

PODPIS

