KARTA UMOWY-ZGŁOSZENIA NA KURS PŁYWANIA
I. DANE SZKOŁY PŁYWANIA
Nazwa: Jacek Szelest Mania Pływania
Numer NIP: 6751631566
Numer Regon: 369124437
Numer konta Bankowego : 63 1140 2004 0000 3302 7734 7302

II. DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko Uczestnika.........................................................................................................
Data urodzenia Uczestnika...................................................................................... .....................
Numer PESEL Uczestnika............................................................................................................
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów Uczestnika.......................................................................
Adres do korespondencji...............................................................................................................
Telefon kontaktowy......................................................................................................................
Adres e-mail..................................................................................................................................

III. NAZWA KURSU
Mania Pływania Kurs nauki pływania zima-wiosna 2019
IV. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KURS I SPOSÓB ZAPŁATY
WYSOKOŚĆ OPŁATY...............................................................................................................
SPOSÓB ZAPŁATY – Przelew Bankowy
DANE DO RACHUNKU: Numer konta Bankowego: 63 1140 2004 0000 3302 7734 7302
Odbiorca: Mania Pływania;
Tytuł przelewu: imię i nazwisko osoby odbywającej zajęcia w ramach kursu, Basen AWF/
Basen Żabiniec / Basen CSiR CASCADA, dzień i godzina zajęć).

V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Niniejsza umowa-zgłoszenia zostaje zawarta na czas trwania kursu wskazany w pkt IV.
2. Zajęcia w ramach kursu będą się odbywały według wcześniej ustalonego harmonogramu podanego
na stronie www.mania-plywania.pl. Dokładny termin każdego cyklu zajęć oraz godziny danych zajęć
podawane są przed rozpoczęciem każdego cyklu szkoleniowego na stronie www.mania-plywania.pl.
3. Instruktorzy Szkoły Mania Pływania mają prawo z ważnych powodów odwołać zajęcia lub
zapewnić odpowiednie zastępstwo, o czym poinformują Uczestnika przed rozpoczęciem danych zajęć.
4. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.
5. Koszt jednostkowy zajęć, a także wysokość opłaty za kurs (tj. ceny za karnet na dany kurs) ustalone
zostają na podstawie cennika zawartego w harmonogramie podanym na stronie www.maniaplywania.pl.
6. Ostateczne rozliczenie za kurs powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty rozpoczęcia
pierwszych zajęć. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty.
7. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik może zostać niedopuszczony do zajęć.
8. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana. Nieobecności (zgłoszone najpóźniej w dniu
zajęć) można odrabiać w trakcie trwania kursu w wyznaczonych dniach i godzinach na każdych
zajęciach podanych w harmonogramie widniejącym na stronie www.mania-plywania.pl, po
wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu - telefonicznie pod nr: 512 694 294 / 512 298 267 lub na drodze
mailowej: maniaplywania@gmail.com. Nieodrobione zajęcia po zakończonym kursie można odrobić
tylko podczas nowego kursu po wcześniejszym zapisaniu się oraz wpłaceniu należności za nowy kurs.
9. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Szkołę Mania Pływania w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem danego kursu - w sposób wskazany w ust. 9. W innym przypadku płatność nie zostanie
zwrócona.
10. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy-zgłoszenia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

..........................................................
(miejscowość, dnia)

..........................................................
(podpis)

VI. OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA
1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami niniejszej Karty Umowy-Zgłoszenia, z
Regulaminem Szkoły Mania Pływania dostępnym na stronie www.mania-plywania.pl i akceptuję
przedstawione warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. Prawdziwość danych wskazanych
w niniejszej umowie-zgłoszenia potwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w kursie pływania
organizowanym przez Szkołę Mania Pływania oraz oświadczam, że dziecko nie ma żadnych
przeciwwskazań do uczestnictwa w tym kursie, a także, że jest ubezpieczone od NNW w ramach
ubezpieczenia (szkolnego lub przedszkolnego).
3. Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na fotografowanie i filmowanie mnie i mojego dziecka w
celach informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych.

..........................................................

..........................................................

(miejscowość, dnia)

(podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1),
niniejszym informuję Pana/ Panią, jak niżej:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Jacek Szelest, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Szelest Mania Pływania ul.
Gościnna, nr 26, lok. 25, 20-532 Lublin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych u administratora danych jest Jacek Szelest.
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy
umowy zgłoszenia na kurs pływania. W przypadku odmowy podania przez Pana/Panią danych
osobowych, Jacek Szelest odmówi zawarcia wyżej wymienionej umowy;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i następuje wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania umowy umowy zgłoszenia na kurs pływania zawieranej przez Pana/Panią z
administratorem danych, w tym w szczególności na potrzeby wykonania przez obie strony tej umowy
świadczeń w niej określonych;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
6) podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane zgodnie zasadami 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) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, s.1);
7) podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) b) i f) w/w
rozporządzenia. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na
oferowaniu klientom towarów i usług w zakresie związanych z przedmiotem działalności gospodarczej
administratora danych, ujawnionym we właściwych rejestrach prowadzonych przez organy władzy
publicznej Rzeczyspospolitej Polskiej;
8) odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu administratora danych;
9) podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
dobrowolnego albo przymusowego spełnienia wszystkich przewidzianych w/w umową świadczeń przez
obie jej strony, nie dłużej jednak niż do upływu wynikającego z przepisów prawa Rzeczypospolitej
Polskiej okresu przedawnienia roszczeń przysługujących obydwu stronom w związku z zawarciem
umowy;
10 podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą pod żadnym tytułem prawnym udostępniane przez
administratora danych osobom trzecim ani organom władzy publicznej, chyba że obowiązek
udostępnienia danych wobec właściwego organu władzy publicznej wynika bezpośrednio z przepisu
prawa Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji tego organu;
11) podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;
12) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy w/w Rozporządzenia;
13) podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celach, aniżeli
wyżej określone, jak również nie będą w oparciu o te dane podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób
zautomatyzowany;
14) podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

