Centrum Języków Obcych Hiromi
Umowa
Zawarta w dniu …...........................w Bielsku-Białej
pomiędzy Centrum Języków Obcych Hiromi, ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała
w dalszej części umowy zwanym Szkołą, reprezentowanym przez Izabelę Bugaj
a
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Uczestnik kursu:
Data urodzenia uczestnika kursu:
Telefon kontaktowy:
1.
2.
3.
4.
5.

§1
Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi naukę wybranego języka obcego w Szkole
Językowej Hiromi
Umowa zawarta jest na okres od sierpnia 2019 do lipca 2020 i obejmuje roczny kurs nauki język
obcego w grupie.
Uczestnik deklaruje naukę języka …..................................... w wymiarze ….......... zajęcia x
….................... minut
Termin zajęć zostanie ustalony na podstawie dyspozycyjności wszystkich uczestników i w
porozumieniu z nimi kursu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio
dobrany program nauczania, zapewnienie materiałów dydaktycznych, wykwalifikowaną kadrę
lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną.

§2
1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem Szkoły Językowej i przestrzegania
jego postanowień.
2. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego uczęszczania na zajęcia w ramach kursu z
wybranego języka obcego.
3. Uczestnik z chwilą zapisania się na wybrany kurs językowy podpisaniu umowy o naukę,
deklaruje udział w całości trwania kursu.
4. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy, przedstawiając pisemnie rezygnację z kursu z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy ma skutek na
koniec miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku rozwiązania umowy, Szkoła zwraca uczestnikowi kursu pozostałą wpłaconą kwotę
za niewykorzystane zajęcia, przy czym w przypadku rozwiązania umowy kursu opłaconego za
cały rok z góry nie przysługuje zniżka otrzymana dla tego typu płatności i koszt wykorzystanych
zajęć liczony jest jak dla płatności miesięcznych.
§3
1. Uczestnik podejmuje naukę języka …................................. w cenie ….........................zł.
2. Po podpisaniu umowy uczestnik kursu/opiekun niepełnoletniego uczestnika kursu dokonuje
wpłaty zaliczki na poczet kursu, która jest jednocześnie pierwszą ratą za kurs.
3. Wysokość zaliczki równa jest wysokości pierwszej raty kursu i należy ją uiścić gotówką w
sekretariacie lub na konto szkoły najpóźniej do pięciu dni od podpisania umowy kursu.
4. Zaliczka zwracana jest uczestnikowi kursu jeżeli kurs, na który zadeklarował się uczestnik nie
zostanie uruchomiony z przyczyn leżących po stronie szkoły np: zbyt mała liczba uczestników,
niemożność dopasowania terminu do dyspozycyjności uczestnika kursu, brak lektora lub wolnej
sali.
5. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu i zwrotu wpłaconej zaliczki w terminie do 10 dni

roboczych przed rozpoczęciem kursu.
6. Zaliczka za kurs nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kursanta z kursu w szkole Hiromi w
terminie krótszym niż 10 dni do rozpoczęcia kursu. Wówczas obowiązują procedury jak przy
rozwiązaniu umowy kursu (patrz art. 2 pkt.4)
7. Płatność za kurs dokonana będzie w …................. ratach po .......................zł, przy czym
pierwsza rata stanowi zaliczkę na poczet kursu i jest płatna do dwóch dni od podpisania umowy.
8. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
§4
1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kursu co semestr. Informacja taka będzie
ogólnodostępna na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.
2. Szkoła gwarantuje kursantom stałą cenę kursu w trakcie jego trwania. Zmiana cennika kursów
dotyczy tylko nowych kursantów szkoły i nie wpływa na koszt kursu dla uczestnika
rozpoczętego i trwającego już kursu, w okresie na który uczestnik kursu podpisał umowę..
3. Szkoła gwarantuje również stałym słuchaczom nie podnoszenie opłaty za kurs minimum przez 2
lata nauki mimo że cennik kursów dla nowych słuchaczy będzie ulegał zmianom.
4. Szkoła nie może zmienić ceny trwającego już kursu językowego, który został w całości
opłacony.
§5
Uczestnik zobowiązany jest dokonywać opłat za wybrany okres nauki/pakiet z góry w
sekretariacie szkoły:

w przypadku płatności miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca
 w przypadku płatności semestralnych przed pierwszymi zajęciami nowego semestru. Nie
później jednak niż na 5 dni przed pierwszymi zajęciami w semestrze
 w przypadku płatności za wykupiony pakiet przed pierwszymi zajęciami pakietu
 w przypadku płatności za cały kurs z góry – do 2 dni od podpisania umowy kursu
§6
1. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt szkoły po ukończeniu kursu w celu kontynuacji kursu w
nowym semestrze lub roku szkolnym.
§7
1. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Kodeks Postępowania
cywilnego i Kodeks Cywilny.
§8
Umowa jest ważna wraz z załącznikami do umowy.
Załącznik nr 1
Regulamin Szkoły Językowej Hiromi
Załącznik nr 2
Harmonogram płatności.
Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna RODO
…..............................................
Uczestnik / rodzic

….................................................
Właściciel szkoły

Zgadzam się na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i promocjach w formie newslettera (adres email) …........................................................................

Załącznik nr 1
Regulamin Szkoły Językowej Hiromi
§
Wstęp
1. Szkoła Językowa Hiromi z siedzibą przy ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała, oferuje
kursy języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania.
2. Zapisy na kursy są organizowane przez cały rok w trybie ciągłym.
§
Organizacja zajęć
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły przy ulicy 11 Listopada 60-62 w Bielsku-Białej
2. W zależności od preferencji Słuchacza lekcje prowadzone są w oparciu o standardowe
podręczniki znanych wydawnictw językowych oraz/lub materiały dodatkowe.
3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z
kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.
4. Szkoła daje możliwość nauki indywidualnej, w parach lub w grupach liczących 5-9 osób.
5. Przydział do grup odbywa się na podstawie deklaracji słuchacza lub po rozmowie z lektorem
weryfikującej poziom słuchacza.
§
Rezygnacja z kursu/Opuszczanie zajęć
1. Nawet po rozpoczęciu kursu Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuowania nauki z
miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Szkoła zwraca pozostałą wpłaconą kwotę za niewykorzystane lekcje, na warunkach określonych
w umowie kursu.
3. W czasie trwania kursu zarówno Słuchacz, jak i Lektor mają prawo do zmiany terminu zajęć.
Jest to możliwe po powiadomieniu Szkoły co najmniej 24 godziny przed umówioną
godziną zajęć (nie dotyczy przypadków nagłej choroby lub innych ważnych wypadków losowych).
4. W przypadku opuszczenia lekcji bez uprzedniego kontaktu ze Szkołą, zgodnie z
regulaminem kursu, Słuchacz ponosi opłatę jak za przeprowadzoną lekcję.
§
Opłaty
1. Szczegółowe ceny podano na stronie internetowej.
Szkoły w zakładce ‘Cennik.’
2. Opłat za zajęcia należy dokonywać z góry w sekretariacie szkoły lub na konto
- w przypadku płatności miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca
- w przypadku płatności semestralnych przed pierwszymi zajęciami nowego semestru. Nie później
jednak niż na 5 dni przed pierwszymi zajęciami w semestrze.
- w przypadku płatności za wykupiony pakiet przed pierwszymi zajęciami pakietu.
3. Numer konta do wpłat:
Numer Rachunku:
10 1050 1070 1000 0092 0732 5680
Hiromi Izabela Bugaj
Ul. 11 Listopada 60-62
43-300 Bielsko- Biała
4. Po zakończeniu kursu Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku weszła w życie Rozporządzenie 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 ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa
w jaki sposób będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe oraz o
przysługujących Państwu prawach.
Informujemy Państwa, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hiromi Izabela Bugaj z siedzibą w BielskuBiałej przy ulicy 11 Listopada 60-62, kod pocztowy 43-300. Wszelkie pytania i sprawy dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować mailowo na adres mailowy
biuro@hiromi.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1. lit b)
RODO, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. dla wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym przepisy podatkowe i z
zakresu rachunkowości;
c. dla wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
ochrony osób i mienia należącego do Administratora, w tym między innymi do weryfikacji
zdolności płatniczych, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego;
d. dla wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Państwa
pracodawcą;
e. w celu zachowania lub nawiązania relacji biznesowych, informowania o naszych nowościach i o
tym co robimy dla Państwa, informowania o zmianach w asortymencie produktowym firmy,
przekazywaniu informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora;
3. Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą
bezpośrednio od Pani/Pana lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie
dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, adres e-mail,
telefon kontaktowy lub inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli zawrzeć umowę (np. PESEL,
NIP, numer dowodu osobistego).
4. Państwa dane osobowe będą przekazywane:
a) upoważnionym przez Administratora pracownikom firmy Hiromi Izabela Bugaj
b) podmiotom świadczącym na rzecz firmy Hiromi Izabela Bugaj usługi takie jak: usługi księgowe,
fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, usługi agencji celnych,
usługi informatyczne, usługi audytu;
c) bankom w zakresie realizacji płatności,
d) operatorom pocztowym i kurierom, spedytorom,
e) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane te jednak
mogą być przechowywane również przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia
upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać na podstawie umowy; dane
niezbędne dla wykonywania obowiązków publicznych będą przechowywane zgodnie z
regulującymi je przepisami.
6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Pana również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych/PUODO) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Hiromi Izabela Bugaj w celu zawarcia i
wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których
podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę
Hiromi Izabela Bugaj jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Z wyrazami szacunku,
Izabela Bugaj
właściciel
…..................................................
Podpis osoby zawierającej umowę

