Umowa uczestnictwa w rocznych warsztatach pozalekcyjnych
dot. zasad uczestnictwa i opłat za wstęp na warsztaty

Umowa zawarta pomiędzy Klientem,
a Sławomirem Jurek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Informatycznych
Sławomir
Jurek,
ul.
Jęczmienna
14,
88-180
Złotniki
Kujawskie
NIP 556-169-64-50 zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym zajęcia edukacyjne.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie przez Biuro Usług Informatycznych Sławomir
Jurek zajęć edukacyjnych z zakresu robotyki i programowania, eksperymentów, matematyki LEGO
lub opowieści LEGO dla dzieci i młodzieży w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (PKWiU
85.59).
2. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w systemie rocznym od września do czerwca, zgodnie z
harmonogramem ustalonym dla danego rodzaju zajęć.
3. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone na poziomie różnych poziomach zaawansowania.
4. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej
indywidualnie dla każdego rodzaju zajęć, płatne za miesiąc z góry, uzależnione od liczby zajęć w
danym miesiącu. Cena obowiązuje przy potwierdzeniu uczestnictwa w rocznym cyklu warsztatów.
Cena za wstęp na pojedyncze zajęcia (bez zobowiązania rocznego) jest wyższa o 10 zł za pojedyncze
zajęcia, od ceny pakietowej za jednorazowy wstęp.
5. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.
Zgodnie z harmonogramem płatności, który znajduje się po zalogowaniu w systemie internetowym
do 5. Dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (z góry).
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności w kwocie określonej harmonogramie wpłat poprzez
systemie internetowy, opcjonalnie po wcześniejszym uzgodnieniu: na konto lub gotówką u
instruktora.
7. W przypadku niezachowania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczenia, a klient do
zapłaty odsetek ustawowych.
8. W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu płatności wykonawca ma prawo do
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny
wynikającej z udzielonego opustu za zrealizowane zajęcia.
9. Rozwiązanie umowy przez klienta następuje w ostatnim dniu miesiąca, w którym klient złożył
pisemne oświadczenie, może być złożone internetowo lub u osoby prowadzącej zajęcia. Klient
po rozwiązaniu umowy nie płaci kolejnych rat.
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (e-mail).
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.

13. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu obowiązującego na zajęciach, którego treść w
całości akceptuje oraz z cennikiem usług.
14. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
15. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych pozyskanych w systemie rejestracji w
celu realizacji niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, warsztatów,
dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z ustawą z dnia 29-081997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883 z późn. zm.)
16. Administratorem danych jest firma Biuro Usług Informatycznych Sławomir Jurek (88-180 Złotniki
Kujawskie), NIP 5561696450, REGON 091607435, prowadząca Akademię Wynalazców.
17. Zgodnie z RODO: Klient ma prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji
stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami ma prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto może w dowolnym momencie
skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych.
18. Odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Biura usług Informatycznych jako Administratora
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