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REGULAMIN PROMOCJI „WAKACYJNY KLUB KONWERSACYJNY ZA 0 ZŁOTYCH” 

 

§ 1 Definicje 
 

1. Administrator danych osobowych – uSpeak Iga Mroczek  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 89/11, 44-100 Gliwice, 
NIP: 631-257-91-19. 

2. Dział Obsługi Klienta – pracownik uSpeak Iga Mroczek odpowiedzialny za bieżącą obsługę Kursantów, dostępny pod adresem e-
mail office@uspeak.pl oraz numerem telefonu 518854103. 

3. Harmonogram – wskazany w niniejszym Regulaminie oraz Umowie okres, podczas którego Centrum Językowe uSpeak Iga 
Mroczek zobowiązane jest do świadczenia na rzecz Kursanta usług Kursu. 

4. Dane osobowe –dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, przekazane przez Kursanta w procesie zawierania Umowy i 
niezbędne do wykonania Umowy, korzystania przez Kursanta z Kursu. 

5. Formularz - formularz elektroniczny dostępny na stronie https://www.uspeak.pl/zapisy-online za pośrednictwem którego 
Kursant dokonuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w Wakacyjnym Klubie Konwersacyjnym oraz rezerwacji miejsca w grupie. 

6. Wakacyjny Klub Konwersacyjny -usługi nauczania języków obcych (PKWiU 85.59.11), w postaci kursu językowego dla dorosłych 
świadczone w siedzibie stacjonarnej uSpeak Iga Mroczek pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Czapli 11. 

7. Lektor - osoba świadcząca usługę nauczania języków obcych oferowanych przez uSpeak Iga Mroczek w czasie trwania 
Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego. 

8. Oferta Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego – oferta uSpeak Iga Mroczek określająca Harmonogram, Cenę oraz ewentualne 
promocyjne warunki korzystania z Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego lub upusty i rabaty. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy –wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępniony Kursantowi, znajdujący się 
na stronie https://www.uspeak.pl/dokumenty. 

10. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy -pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy przez konsumentów zawarte w 
§ 6 Regulaminu. 

11. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług w postaci kursu językowego przez uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w 
Gliwicach. 

12. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) 

13. Kursant –osoba korzystająca z usług Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego, która zawarła umowę o świadczenie usług 
Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego na warunkach niniejszego Regulaminu lub odpowiednio płatnik/opiekun prawny, o ile 
zawarł on w imieniu Kursanta umowę o świadczenie usług Kursu na warunkach niniejszego Regulaminu. 

14. Zajęcia – lekcje języka angielskiego oparte na ćwiczeniu umiejętności konwersacji trwające 60 (słownie: sześćdziesiąt) minut. 
15. Umowa – zawarta przez Kursanta w siedzibie stacjonarnej uSpeak Iga Mroczek pod adresem 44-100 Gliwice, ul. Czapli 11, na 

warunkach niniejszego Regulaminu, umowa o świadczenie przez uSpeak Iga Mroczek z siedzibą w Gliwicach usług w postaci 
kursu językowego. 

16. Deklaracja – formularz Google udostępniany Kursantowi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, będący deklaracją 
udziału w wybranych zajęciach w roku szkolnym 2020/2021, nie stanowiący Umowy o świadczenie usług. 

 

§ 2 Zasady Promocji 
 

1. Kursantowi zostanie udzielony rabat w wysokości 100% od regularnej Ceny Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego pod 
warunkiem, że spełni on wszystkie wymienione niżej wymogi. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego Kursant wypełni i prześle do uSpeak Iga Mroczek Deklarację 
udziału w dowolnych zajęciach organizowanych przez uSpeak Iga Mroczek w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy to zarówno 
zajęć indywidualnych, jak i grupowych, stacjonarnych oraz online). Wówczas Kursant otrzyma dodatkowe 10% rabatu od ceny 
regularnej wybranych zajęć w roku szkolnym 2020/2021 lub 20% rabatu od ceny regularnej wybranych zajęć w roku szkolnym 
2020/2021, gdy z jego polecenia inna osoba wypełni Deklarację na dowolne zajęcia w roku szkolnym 2020/2021. 

3. Kursant polubi Fanpage uSpeak Iga Mroczek na portalu społecznościowym Facebook. Zapis ten nie dotyczy Kursanta, który nie 
posiada aktywnego konta na tym portalu. 
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4. Podczas trwania Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego Kursant wystawi opinię/rekomendację dla uSpeak Iga Mroczek na 
Fanpage’u należącym do uSpeak Iga Mroczek oraz w wizytówce uSpeak Iga Mroczek w Google. Zapis ten nie dotyczy Kursanta, 
który nie posiada aktywnego konta na portalu Facebook. 

 

§ 3 Cena regularna za Wakacyjny Klub Konwersacyjny 
 

1. Cena regularna za Wakacyjny Klub Konwersacyjny wynosi 99 złotych brutto. 
2. Ostateczna cena i/lub rabat dla Kursanta ustalony zostanie na koniec Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego po uwzględnieniu 

wszystkich wymagań koniecznych do skorzystania z promocji określonej w niniejszym Regulaminie Promocji. 

 

§ 4 Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych Kursantów 
 

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 
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(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. 
 

§ 5 Inne postanowienia 
 

1. uSpeak Iga Mroczek uprawnione jest do kontaktowania się z Kursantem we wszelkich sprawach dotyczących Umowy lub 
Wakacyjnego Klubu Konwersacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie zgodnie z danymi 
wskazanymi przez Kursanta w procesie zawierania Umowy lub w przypadku ich zmiany przekazanymi przez Kursanta w terminie 
późniejszym. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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