al. Jana Kasprowicza 46 | 51‐171 Wrocław | www.roboland.edu.pl
kontakt@roboland.edu.pl | tel. 691 033 783, 691 033 636

UMOWA
na odpłatne zajęcia LEGOrobotyki
Umowa zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy RoboLand Marcin Suchożebrski,
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 46, NIP 8951182795, REGON: 931950442
zwanym dalej ORGANIZATOREM a
Panem/Panią ..................................................................................................................................................
zam. ................................................................................................................................................................
zwanym(ną) dalej OPIEKUNEM.
nr tel. .................................................................... adres e‐mail: ...................................................................
§1
OPIEKUN zapisuje ..................................................................................................... zwanym(ną) dalej UCZESTNIKIEM
(imię i nazwisko dziecka)

/

(wiek)

na zajęcia w Akademii RoboLand w grupie: ...................................................................................................................
realizowane w dniach: ………………………………………………..…… – zwane dalej WARSZTATAMI, zgodnie
z harmonogramem zajęć dostępnym w dniu zawarcia umowy na stronie internetowej ORGANIZATORA.
§2
1.

Udział dziecka w WARSZTATACH jest możliwy po:
a. dostarczeniu do ORGANIZATORA podpisanej umowy lub akceptacji regulaminu i umowy drogą
elektroniczną na adres kontakt@roboland.edu.pl wraz z przekazaniem do ORGANIZATORA danych
jak w komparycji umowy (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania,
nr telefonu i adres e‐mail);
b. wpłaceniu na konto ORGANIZATORA kwoty, która wynika z harmonogramu zajęć,
tj. ……………….….. zł, za jeden semestr zajęć warsztatowych, płatne z góry, najpóźniej 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć;
c.

lub wpłaceniu pierwszej raty zgodnie z otrzymaną ofertą w wysokości ………………….. zł.

Dane do przelewu: RoboLand Marcin Suchożebrski, 51‐137 Wrocław, al. Kasprowicza 46
Nr konta ORGANIZATORA: 83 1950 0001 2006 7467 1647 0001
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, dzień tygodnia, grupa i dopisek „LEGOrobotyka”
2.

Na prośbę OPIEKUNA i po otrzymaniu płatności ORGANIZATOR wystawi fakturę dla:
imię i nazwisko / nazwa instytucji ...........................................................................................................................
NIP (dotyczy firm) ....................................................................................................................................................
pełny adres...............................................................................................................................................................

1.
2.

§4
Integralną częścią Umowy jest Regulamin Warsztatów dostępny na stronie ORGANIZATORA w dniu zawarcia
umowy.
Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku
UCZESTNIKA w postaci zdjęć z zajęć grupowych do celów informacyjnych i promocyjnych ORGANIZATORA oraz
fotograficznej dokumentacji zajęć, wyłącznie poprzez strony internetowe i profile społecznościowe, których
właścicielem jest ORGANIZATOR.

Wzór umowy obowiązuje dla zgłoszeń i umów zawartych od dnia 2021‐10‐01
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3.

4.

5.

Opiekun w imieniu Uczestnika, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia lub przesłanie takiej woli na adres iod@roboland.edu.pl. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest ORGANIZATOR, który przetwarza dane osobowe zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie i przetwarzaniu danych osób fizycznych („RODO”)
Zasady ochrony danych osobowych w RoboLand oraz przysługujące prawa osobom, których dane osobowe
przetwarzamy znajdują się pod adresem https://roboland.edu.pl/polityka‐prywatnosci/

§5
Umowa może być przedłużona na kolejny cykl WARSZTATÓW (drugi semestr/rok) bez konieczności jej aneksowania
pod warunkiem uregulowania płatności wynikającej z harmonogramu kolejnego cyklu warsztatów.

ORGANIZATOR

Wzór umowy obowiązuje dla zgłoszeń i umów zawartych od dnia 2021‐10‐01
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