UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – ZAJĘCIA TANECZNE
zawarta w dniu ………………………… w Bydgoszczy
pomiędzy:
Sylwią Krajewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Akademia Tańca
DANCEBY Agencja Artystyczna SYLWIA KRAJEWSKA” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
Fordońskiej 12, NIP 9671294223, REGON 368112981, zwaną dalej AT Danceby,
a
………………………………………………………………………………….zamieszkałym/ą……………
…………………………………………………………………………………………………………………,
adres: ……………………………………………………………………………………………………, tel.
…………………………………………………….,

e-mail:

…………………………………………,

PESEL ……………………………………. zwaną dalej Uczestnikiem lub Klientem/Klientem
będącym

rodzicem

/

Opiekunem

Prawnym

Uczestnika…………………………………………………………
PESEL…………………………………………………………*

zwanych łącznie „Stronami”.
Strony zawierają umowę (zwaną dalej: Umową) następującej treści:
§ 1.
1. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Akademii Tańca Danceby (dalej: Regulamin),
stanowiący załącznik na 1 do niniejszej Umowy oraz udostępniony na stronie internetowej
www.danceby.pl.
2. Przedmiotem Umowy jest uczestnictwo w zajęciach tanecznych: (rodzaj/czas trwania zajęć):
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………
3. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony, od dnia ……………………. do dnia 31
sierpnia ………………. r., z możliwością miesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.

§ 2.
1. Opłata za jeden miesiąc zajęć wynosi ………………….. zł. Płatność za cały miesiąc zajęć
powinna zostać uregulowana gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio przed pierwszymi
zajęciami w danym miesiącu w recepcji w siedzibie AT Danceby.
*

Niepotrzebne skreślić

2. Płatność może zostać także przelewem bankowym na numer konta bankowego wskazany na
stronie www.danceby.pl, przy czym w takim wypadku płatność musi zostać zaksięgowana na
koncie AT Danceby najpóźniej do końca dnia kalendarzowego poprzedzającego pierwsze
zajęcia w danym miesiącu.
3. AT Danceby zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen
za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.danceby.pl oraz w siedzibie AT Danceby. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych
i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie
dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
4. Brak wniesienia opłaty we wskazanym w ust. 1 i 2 terminie skutkuje możliwością rozwiązania
niniejszej Umowy przez AT Danceby bez wypowiedzenia. W takim przypadku AT Danceby
wystawi fakturę przelewową za miesiąc, za który nie została wniesiona opłata. W przypadku jej
nieuregulowania we wskazanym w fakturze terminie AT Danceby podejmie działania
windykacyjne, włączając również dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
5. W przypadkach określonych Regulaminie możliwy jest zwrot wniesionych opłat. Zwrot opłaty
następuje na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
§ 3.
1. Klient oświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających
uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez AT Danceby.
2. Klient jest zobowiązany do informowania AT Danceby o zmianie wszelkich danych
teleadresowych lub numeru konta.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie pod rygorem
możliwości rozwiązania Umowy przez AT Danceby z powodów oraz na warunkach określonych
w Regulaminie, tj. w przypadkach, gdy:
1) nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej
Umowie,
2) mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych,
w tym Regulaminu, przepisów bhp i p-poż,
3) przy zgłoszeniu na zajęcia Uczestnik utajnił problemy (w tym zdrowotne), które
uniemożliwiają mu uczestnictwo w nauce tańca,
4) Uczestnik stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną w stosunku do innych Uczestników
zajęć, a podejmowane działania nie przynoszą rezultatów,
5) Uczestnik przebywa na terenie siedziby AT Danceby pod wpływem środków odurzających
lub rozpowszechnia ww. środki na terenie siedziby AT Danceby.
6) Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, niszczenia sprzętu na terenie siedziby AT Danceby,
7) poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia prowadzenia zajęć
w grupie,
8) Uczestnik swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych
obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem rozwiązania problemu.
§ 4.
1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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 AT Danceby informuje, że Administratorem danych osobowych
jest Sylwia Krajewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Akademia Tańca
DANCEBY Agencja Artystyczna SYLWIA KRAJEWSKA” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
Fordońskiej 12. Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być udostępniane
firmom zewnętrznym, współpracującym z AT Danceby, w celu realizacji działalności związanej
z realizacją umowy oraz interesu AT Danceby.
2. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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.
3. Uczestnik / Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika zajęć AT Danceby
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AT Danceby w celach
informacyjnych, marketingowych, w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591), na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji usług do czasu ich
ustawowego wygaśnięcia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania Uczestnika na zajęcia
taneczne.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich/Uczestnika danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jednak nie
wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.
6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez Klienta / Uczestnika
pełnoletniego.
8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą
elektroniczną pod adresem e-mail: ………………………………………………
9. Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy handlowej
dotyczącej realizacji Umowy a w szczególności do nie ujawniania informacji na temat polityki
cenowej i innych informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować utratę spodziewanych
zysków lub w jakikolwiek inny sposób wpłynąć negatywnie na działalność AT Danceby.
§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej.
3. Strony niezwłocznie i w dobrej wierze będą próbowały rozstrzygnąć wszelkie spory jakie mogą
powstać w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Spory, których Strony nie rozstrzygną
polubownie, poddane będą pod rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo
dla AT Danceby w dacie wniesienia pozwu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Regulamin AT Danceby
Załącznik nr 2 – Zgoda Klienta będącego rodzicem lub opiekunem prawnym
niepełnoletniego Uczestnika na samodzielny powrót Uczestnika do domu po zakończeniu
zajęć.

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu Uczestnika zajeć w Akademii
Tańca Danceby ………………………….…………….…………………………… po zakończonych
zajęciach.
Jednocześnie informuję, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestnika podczas
jego samodzielnego powrotu do domu.

……………………………………………………..

