UMOWA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W SZKOLE PŁYWANIA ANAKONDA

Zawarta w dniu ………………………………..……………..…….. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………..……………………………………………………………….……….…………
Nr PESEL ………………………………….………….. Seria i nr dowodu osobistego ………………………….………….……….……….
Telefon …………………………..…………………… Adres e-mail ......................................................................................
Reprezentujący uczestnika/ -ów (imię i nazwisko, data urodzenia):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwanym w dalszej części Umowy Klientem,
a
Tomaszem Radomińskim, reprezentującym Szkołę Pływania „ANAKONDA”, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
przy ul. Wyszyńskiego 56, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Mińsk Mazowiecki pod numerem 10411, NIP 919-146-22-06, REGON 142253656.
§1
1. Przedmiot Umowy
1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków korzystania przez Klienta z zajęć w grupach szkoleniowych
prowadzonych w ramach nauki i doskonalenia pływania prowadzonych przez Szkołę Pływania „ANAKONDA”
na terenie pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego
56.
§2
2. Zasady uczestnictwa w Szkole Pływania „ANAKONDA”
2.1. Grupy szkoleniowe tworzone są minimalnie z 5 osób, a maksymalnie z 8 osób na torze basenu sportowego
lub 10 osób na basenie do nauki pływania.
2.2. Koszt zajęć w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci i młodzieży wynosi 1400 PLN, płatne w równych 10 ratach
po 140 PLN miesięcznie.
2.3. Koszt zajęć w roku szkolnym 2020/2021 dla osób dorosłych wynosi 1500 PLN, płatne w równych 10 ratach
po 150 PLN miesięcznie.
2.4. Opłatę za zajęcia wnosi się cyklicznie do 10 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszego miesiąca zajęć.
2.5. Po zapisaniu się na zajęcia należy dokonać opłaty za pierwszy miesiąc w ciągu 2 dni od otrzymania maila z
powiadomieniem o zapisaniu Klienta na zajęcia.
2.6. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły Pływania „ANAKONDA”, zostaną one odpracowane
w nowo ustalonym terminie lub odliczone przy opłacie za kolejny okres rozliczeniowy.
2.7. Osoby reprezentujące Klienta oświadczają, że zapoznały się i zobowiązały do przestrzegania Regulaminu
Szkoły Pływania „ANAKONDA” znajdującego się na oficjalnej stronnie internetowej www.anakonda.net.pl
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2.8. Harmonogram zajęć ustalany jest na podstawie kalendarza roku szkolnego 2020/2021 ogłoszonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się do wglądu na oficjalnej stronie internetowej
www.anakonda.net.pl
2.9. Osoby reprezentujące Klienta oraz sam Klient zobowiązani są zgłaszać wszelkie okoliczności stanu zdrowia
Klienta, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla
zdrowia klienta i innych współuczestników podczas uczestnictwa w zajęciach.
2.10. Osoby reprezentujące Klienta ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody celowo wyrządzone przez
Klienta. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku szkolenia.
2.11. Szkoła Pływania „ANAKONDA” nie odpowiada za kradzieże i zagubione rzeczy Klienta podczas zajęć.
§3
3. Szkoła Pływania „ANAKONDA” zobowiązuje się do:
3.1. Prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach.
3.2. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć.
3.3. Udzielenia rabatu w wysokości 10% przy dwójce dzieci lub 20% przy trzech i więcej dzieci, gdy z usług Szkoły
Pływania korzysta więcej niż jedno dziecko Klienta.
3.4. Informowania, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o ewentualnych zmianach w terminie
prowadzenia zajęć oraz wszelkich aktualnościach za pośrednictwem strony internetowej
www.anakonda.net.pl oraz pocztą elektroniczną.
§4
4. Zasady płatności
4.1. Jednostką rozliczeniową jest ustalony umową okres rozliczeniowy.
4.2. Płatności dokonywane są z góry do 10 dnia każdego okresu rozliczeniowego na podstawie podpisanej przez
Klienta i Szkoły Pływania „ANAKONDA” niniejszej Umowy.
4.3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe wnoszenie należnej opłaty.
4.4. Płatności można dokonać poprzez panel klienta w systemie ActiveNow, przelewem na konto Szkoły
Pływania „ANAKONDA” 27 1050 1894 1000 0091 3081 7431 lub gotówką przed zajęciami.
§5
5. Czas trwania Umowy
5.1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania do 26 czerwca 2021 roku.
5.2. Umowa może zostać wypowiedziana przed każdym kolejnym miesiącem na piśmie lub drogą mailową z
tygodniowym wyprzedzeniem.
5.3. W przypadku wymienionym w punkcie 5.2. Szkoła Pływania „ANAKONDA” nie zwraca kosztów poniesionych
za opłacone okresy rozliczeniowe.

§6
6. Dane Klienta
6.1. Klient jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie danych zawartych w niniejszej Umowie,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Powyższy obowiązek dotyczy w
szczególności danych teleadresowych.
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§7
7. Postanowienia końcowe
7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego.
7.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7.4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania
wizerunku przez Szkołę Pływania Anakonda (05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56) w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, wizerunku firmy, w tym publikacji zdjęć, wyników
i sprawozdań z prowadzonej działalności w prasie, na stronach internetowych i w informatorach
branżowych.
7.5. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Pływania Anakonda (05-300
Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania
niniejszej umowy oraz do ewidencji obecności na zajęciach. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 2016,
poz. 922 z póżn.zm.).

Podpis Klienta/osoby reprezentującej Klienta

Szkoła Pływania „ANAKONDA”

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………
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Załącznik nr 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Radomiński Szkoła Pływania „Anakonda”, wpisana
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
Gospodarczej,
NIP 9191462206, adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56. Kontakt
z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem biuro@anakonda.net.pl.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
1) Świadczenia usług drogą elektroniczną: zgłoszenie uczestnika na zajęcia.
2) Wykonania umowy – czyli Twój udział w organizowanych przez nas zajęciach, na które zgłaszasz się przez
stronę www.anakonda.net.pl
3) Przygotowanie list obecności dla instruktorów.
4) Obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą do nas kierujesz.
5) Kontaktu z Tobą.
6) Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Szkole Pływania „Anakonda”:
a) w celach podatkowych i rachunkowych,
b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Szkoły Pływania „Anakonda”
(prowadzenia
marketingu
bezpośredniego
produktów
i
usług,
obsługi
zgłoszeń
i korespondencji, którą do nas kierujesz, kontaktu z Tobą, przeciwdziałania oszustwom
i nadużyciom, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji marketingowych m.in.
poprzez email / SMS).
3. Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w organizowanych przez nas zajęciach.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w zajęciach.
4. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy. Po zakończeniu tego okresu Twoje dane będą nadal
przechowywane
w
celach
wynikających
z
przepisów
prawa
(szczególnie
podatkowych
i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych może być przetwarzane także po tym terminie w celach
statystycznych i archiwalnych.
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5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane innym członkom Szkoły Pływania Anakonda w zakresie niezbędnym
dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy obecności, zawierające
podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej
szkoły.
6. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do
ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody –
masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
7. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

nadzorczego: Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych,

…………………………………………………….
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