
UMOWA O PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA OBCEGO 

(Letnie Warsztaty Języka Angielskiego dla Dzieci w wieku 6-10 lat) 

 

Zawarta dnia………………….. pomiędzy: 

uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Żwirki i Wigury 89/11, NIP 6312579119, reprezentowaną 

przez Iga Mroczek, zwaną dalej Centrum Językowe uSpeak, a Kursantem: 

Imię: 

Nazwisko: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

1. Dane Uczestnika Zajęć 

Imię: 

Nazwisko: 

2. Płatność: 

Opłata za kurs Letnie Warsztaty Języka Angielskiego wynosi ……………. zł. Kursant jest zobowiązany do 

uiszczenia należnej kwoty najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty zawarcia niniejszej 

Umowy. 

 Płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu Dotpay. Link do płatności zostanie Kursantowi 

wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w niniejszej Umowie adres mailowy w 

dniu zawarcia Umowy. 

 

Warunki ogólne 

§1 

Regulamin Świadczenia Usług w postaci Letnich Warsztatów Języka Angielskiego dla Dzieci przez uSpeak 

Iga Mroczek 

1. Wszelkie pojęcia zawarte w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im przez Regulamin Świadczenia 

Usług w postaci Letnich Warsztatów Języka Angielskiego dla Dzieci przez uSpeak Iga Mroczek. 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie Letnich Warsztatów Języka Angielskiego dla 

Dzieci w wieku 6-10 lat w terminie 13-17.07.2020r. 

2. Zajęcia prowadzone są w zorganizowanej grupie, zgodnie z harmonogramem zajęć, w salach Centrum 

Językowego uSpeak.  

3. Harmonogram Letnich Warsztatów Języka Angielskiego:  

• 13.07.2020r. – godz. 8:00-16:00 

• 14.07.2020r. – godz. 8:00 – 16:00 

• 15.07.2020r. – godz. 8:00 – 16:00 

• 16.07.2020r. – godz. 8:00 – 16:00 

• 17.07.2020r. – godz. 8:00 – 16:00 



4. Letnie Warsztaty Języka Angielskiego odbywać się będą zgodnie z Ramowym Planem Dnia: 

8:00-8:30 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne 

8:30-9:00 – rozgrzewka językowa 

9:00-9:30 – wspólne drugie śniadanie 

9:30-11:30 – warsztaty językowe 

11:30-12:00 – obiad 

12:00-13:30 – warsztaty językowe 

13:30-13:45 – przekąska 

13:45-15:15 – warsztaty językowe 

15:15-16:00 – zabawy swobodne/rozchodzenie się dzieci 

§3 

Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia do 17.07.2020r. 

§4 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie  z 

zachowaniem 14-dniowego (słownie: czternastodniowego) okresu wypowiedzenia. 

2. Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się, iż termin wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu, w którym 

stosowne wypowiedzenie zostało złożone. 

3. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażących 

zaniedbań obowiązków którejś ze stron. 

4. Warunki odstąpienia od Umowy przez Kursanta określa Regulamin Świadczenia Usług w postaci Letnich 

Warsztatów Języka Angielskiego dla Dzieci przez uSpeak Iga Mroczek. 

§5 

Opłaty, sposób płatności, dokumenty sprzedaży 

1. Klient jest zobowiązany do uiszczenia określonej w niniejszej Umowie płatności w terminie do 3 (słownie: 

trzech) dni od daty zawarcia Umowy za pośrednictwem systemu Dotpay. Link do płatności zostanie 

Kursantowi przesłany za pośrednictwem na wskazany w niniejszej Umowie adres mailowy w dniu 

zawarcia Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 7 dni Centrum Językowe uSpeak zastrzega sobie 

prawo niewpuszczenia Uczestnika Zajęć na zajęcia do momentu uregulowania zaległej płatności. 

3. Centrum Językowe uSpeak nalicza opłaty także za zajęcia, które się odbyły, a na których Uczestnik Zajęć 

był nieobecny. 

4. Za świadczone usługi Centrum Językowe uSpeak wystawi Klientowi elektroniczną fakturę VAT na koniec 

miesiąca kalendarzowego, w którym opłata została uregulowana. Klient upoważnia Centrum Językowe 



do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

§6 

Obowiązki Centrum Językowego uSpeak 

1. Centrum Językowe uSpeak zobowiązuje się do: 

• Zagwarantowania odpowiedniego poziomu nauczania, 

• Zagwarantowania opieki wykwalifikowanego Lektora zgodnie z Harmonogramem, 

• Zapewnienia wyżywienia podczas Letnich Warsztatów Języka Angielskiego dla ich Uczestników (ciepły 

obiad, przekąska, napoje bez ograniczeń) oraz jednorazowych naczyń i sztućców, 

• Dostarczenia wszelkich materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia Letnich Warsztatów 

Języka Angielskiego, 

• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego w odniesieniu do wytycznych GIS związanych z 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 (w tym dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów, 

udostępnianie Uczestnikom preparatów dezynfekcyjnych. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Kursant 
może się skontaktować w sprawach ochrony jego danych osobowych pod e-mailem : iga@uspeak.pl, 
pod numerem telefonu, tel. + 48 515-426-577 lub pisemnie na adres: uSpeak Iga Mroczek, ul. Żwirki i 
Wigury 89/11, 44-100 Gliwice. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu : 
a) w celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenia usługi Kursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b) w celach analitycznych *lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, 

optymalizacji procesów obsługi Kursantów, budowania wiedzy o Kursantach, analizy finansowej uSpeak 
Iga Mroczek będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 
prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) w celu badania satysfakcji Kursantów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu, określania 
jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Kursantów z usług Kursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

f) w celu oferowania Kursantom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym 
dobierania ich pod kątem potrzeb Kursanta, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g) w celu oferowania Kursantowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm 
współpracujących z uSpeak Iga Mroczek (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w 
tym dobierania ich pod kątem potrzeb Kursanta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu uSpeak Iga Mroczek i naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Kursantowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych 
osobowych. 

4. uSpeak Iga Mroczek przestanie przetwarzać Dane osobowe Kursanta w tych celach, chyba że będzie w stanie 
wykazać, że w stosunku do Danych osobowych Kursanta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kursanta lub Dane osobowe Kursanta będą dla uSpeak 
Iga Mroczek niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Kursantowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych 
osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Kursant zgłosi taki sprzeciw uSpeak Iga 
Mroczek zaprzestanie przetwarzać jego 
Dane osobowe w tym celu. 

6. Dane osobowe Kursanta pozyskane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane począwszy od dnia 
zawarcia Umowy aż do zakończenia okresu retencji trwającego 7 lat liczonych od końca roku, w którym 
umowa uległa rozwiązaniu. Na okres retencji składa się 6 lat, jako najdłuższy możliwy okres przedawnienia 



roszczeń wynikających z Umowy oraz dodatkowy jeden rok niezbędny do obsługi roszczeń zgłoszonych w 
trakcie biegu terminu przedawnienia, o których uSpeak Iga Mroczek powzięło wiadomość już po jego 
upływie. Liczenie okresu retencji od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów 
kończących się w danym roku. 

7. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług uSpeak Iga Mroczek 
przetwarzane będą przez okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia 
przez Kursanta sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub uSpeak Iga Mroczek ustali, że się 
zdezaktualizowały. 

8. Dane osobowe Kursanta mogą zostać ujawnione: partnerom uSpeak Iga Mroczek, czyli firmom, z którymi 
współpracuje łącząc produkty lub usługi. Do Danych osobowych Kursanta mogą mieć dostęp 
podwykonawcy uSpeak Iga Mroczek (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, 
informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe. 

9. Zgodnie z RODO Kursant ma prawo do : 
a) dostępu do jego Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) jego Danych osobowych; 
c) usunięcia jego Danych osobowych, ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych; 
e) przenoszenia jego Danych osobowych; 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

10.  Podanie Danych osobowych przez Kursanta ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia 
Umowy. 

§7 

Obowiązki Kursanta 

1. Kursant, będący opiekunem prawnym Uczestnika Letnich Warsztatów, zobowiązany jest do: 

• Zapewnienia Uczestnikowi drugiego śniadania w postaci produktów niewymagających przygotowania 

bezpośrednio przed spożyciem (np. kanapka, jogurt, owoc, warzywo), 

• Niezwłocznego poinformowania Centrum Językowe uSpeak o objawach chorobowych (gorączka, 

kaszel, duszności) występujących u Uczestnika bądź którejś z osób zamieszkujących w tym samym 

gospodarstwie domowym, a w konsekwencji nieprzyprowadzania Uczestnika na Letnie Warsztaty 

Języka Angielskiego, 

• Wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla Uczestnika wedle życzenia. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak również jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

3. Klient oświadcza, że Regulamin Centrum Językowego uSpeak został mu przedstawiony przed 

podpisaniem niniejszej Umowy oraz że zapoznał się z nim, akceptuje go jako integralną część niniejszej 

Umowy oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W razie rozbieżności pomiędzy Regulaminem a 

niniejszym formularzem Umowy, postanowienia niniejszego formularza Umowy mają charakter 

rozstrzygający. 

 

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

  Centrum Językowe uSpeak                           Kursant 


