
 

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych języka obcego

 

zawarta na odległość (dalej: „Umowa”) w dniu [data wystawienia] 

pomiędzy:

Pauliną Piasecka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HIPERkursy Paulina Piasecka, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk, NIP:
9571119549, REGON: 384659997 (dalej: Organizator)

a

 [imię] [nazwisko]  , ul. [ulica] ,[kod pocztowy], [miejscowość] , [PESEL] [nr dowodu][data urodzenia]    (dalej: Kursant)

 

1 Przedmiot umowy

1. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu języka obcego online zgodnie z
Ofertą kursów Organizatora, dostępnej na stronie internetowej: https://www.hiperkursy.pl/ 

2. Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia [data wystawienia]  do dnia [data zakończenia] 

 

2 Prawa i obowiązki Kursanta

1. Kursant zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia online oraz wykonywania zadań domowych wyznaczonych przez lektora
prowadzącego kurs.

2. Kursant, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu zobowiązuje się do wypełnienia testu poziomującego oraz wypełnienia kalendarza
dyspozycyjności, na podstawie którego Organizator dopasuje odpowiedni kurs językowy online pod umiejętności i możliwości czasowe
Kursanta.

3. Kursant zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za kurs.
4. Wszystkie materiały edukacyjne (oprócz podręcznika, jeśli taki jest używany w trakcie zajęć) są wliczone w cenę kursu.

3 Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej oraz nadzoru metodycznego nad pracą lektorów, bieżącego
sprawdzania frekwencji Kursantów oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego na danym poziomie, gdy absencja podczas
trwania kursu nie przekroczyła połowy ilości zajęć wyznaczonych Ofertą Organizatora.

2. Jeżeli absencja Kursanta przekroczy połowę ilości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

3. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie stanowi podstaw do zmniejszenia opłaty za kurs lub jej zwrot.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lektora prowadzącego kurs językowy online w trakcie trwania kursu, jednakże zmiana nie może

wpłynąć na tok i jakość dotychczas prowadzonego kursu.

4 Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni od dnia jej podpisania bez podania przyczyny.
Oświadczenia przyjmuje Organizator drogą e-mailową na klient@hiperkursy.pl (decyduje data wysłania e-maila) lub w formie pisemnej,
nadane na adres Organizatora listem poleconym.

2. Kursant ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, drogą e-
mailową lub w formie pisemnej poprzez złożenie  oświadczenia  przesłanego na adres Organizatora listem poleconym.

3. Za okres wypowiedzenia naliczona będzie opłata według Cennika, przy czym Kursant ma prawo uczestnictwa w zajęciach do końca tego
okresu. W przypadku uiszczenia jednorazowej opłaty z góry, Organizator zwróci Kursantowi wniesioną przez Kursanta opłatę pomniejszoną o
kwoty za lekcje pozostałe do zakończenia kursu, z potrąceniem 30% ceny kursu bez zniżek.

4. Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia Umowy lub w przypadku braku
uregulowania rat za dwa miesiące.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora z uwagi na zaistnienie przesłanek opisanych w ust. 4 Organizator może zatrzymać
dotychczas uiszczoną opłatę.

6. Organizator zastrzega prawo do odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. W takim wypadku Organizator zwraca
Kursantowi uiszczoną opłatę w całości. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni. 

4 Płatności

1. Wysokość opłaty, w zależności od wybranego kursu określa Cennik dostępny na stronie internetowej Organizatora:
https://www.hiperkursy.pl/. Cennik obowiązuje przez okres trwania Umowy.

https://www.hiperkursy.pl/
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2. W przypadku wyczerpania miejsc w grupie o uczestnictwie w kursie rozstrzyga kolejność wpłat.
3. Opłata za kurs, w zależności od pisemnej deklaracji Kursanta, może być wniesiona jednorazowo z góry, nie później niż 14 dni przed

rozpoczęciem kursu za cały okres obowiązywania Umowy lub miesięcznie w ratach do 20 dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku braku uregulowania jednorazowej opłaty za kurs z góry, zgodnie z pisemną deklaracją umowa wygasa.
5. Opłatę za kurs należy dokonać przelewem bankowym na nr konta mBank: HIPERkursy Paulina Piasecka PL75 1140 2004 0000 3902 7931 9190,

SWIFT/BIC mBank: BREXPLPWMBK lub opłacić z pozycji panelu kursanta.

5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zawarta została na podstawie przedstawionej Kursantowi Oferty kursów językowych online dostępnej na stronie
https://www.hiperkursy.pl/dladoros%C5%82ych.

2. Oferta i Regulamin stanową integralną część Umowy.
3. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
4. Wszelkie zmiany w Umowie dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 (dalej jako Rozporządzenie RODO), uprzejmie informujemy o zasadach na jakich przetwarzane są przekazywane nam dane
osobowe osób fizycznych oraz o uprawnieniach przysługujących osobom, których te dane dotyczą (dalej jako osoba fizyczna):

1. Administratorem danych osobowych (administratorem) jest Paulina Piasecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPERkursy
Paulina Piasecka, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk,

2. Dane osobowe przetwarzane będą do podjęcia działań związanych z przygotowaniem przez administratora ofert i umów dla osoby, której dane
dotyczą lub podmiotu w imieniu którego działa osoba fizyczna, komunikacji w tych sprawach oraz wykonania ww. umów, a podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO) oraz, w przypadku gdy osoba
ta jest jednocześnie stroną umowy, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające, które na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego świadczą na
rzecz administratora pracę lub usługi związane z ofertami i umowami, o których mowa w punkcie 2 oraz podmioty, którym powierzono dane w
celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i ochrony danych osobowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.
5. Osobie fizycznej przysługują następujące prawa:

prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO)
prawo żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, z uwzględnieniem celów
przetwarzania, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia RODO)
prawo żądania od administratora usunięcia jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 18
Rozporządzenia RODO
prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła administratorowi (prawo do przenoszenia danych), zgodnie z art. 20 Rozporządzenia RODO
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 21
Rozporządzenia RODO
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy prawa
prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim dane przetwarzane są na tej podstawie. Wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt pisemny na adres: HIPERkursy Paulina Piasecka, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-
175 Gdańsk, e-mail: klient@hiperkursy.pl

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty i umowy, o których mowa w punkcie 2 oraz do świadczenia wynikających z
tej umowy usług i ewentualnego dochodzenia wynikającej z niej roszczeń.

2. Przekazanie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
3. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodna na przetworzenie danych osobowych

https://www.hiperkursy.pl/dladoros%25C5%2582ych


 

Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, Paulinę Piasecką, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą HIPERkursy Paulina Piasecka, ul. Aleksandry Gabrysiak 42/26, 80-175 Gdańsk w celu realizacji umowy o
świadczenie usług szkoleniowych języka obcego.

Wyrażam zgodę na przesłanie, Oferty kursów języka obcego online lub informacji związanych z realizacją kursów online, za pomocą: e-mail, SMS lub
MMS.

Zgadzam się, że odbiorcami moich danych są: administrator danych, podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych,
zatrudnieni przez administratora danych pracownicy administracji, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych.

Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Zgadzam się na to, aby moje dane osobowe były przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas
dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1. Zostałam/ zostałem poinformowany o prawie: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie na wyraźne moje wskazanie drogą
elektroniczną lub pisemnie, o prawie do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

 


