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UMOWA DOTYCZĄCA INDYWIDUALNEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
 

ONLINE 
 

 

W dniu ………….. r. została zawarta umowa dotycząca nauki języka angielskiego pomiędzy: 

 

………….. zamieszkałą/ym w Warszawie przy ul. …………….., o numerze PESEL: …………………….. 

zwaną dalej „KURSANTEM” 
 
a 
 
Ewą Karpińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Językowa HappyHours, z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Hożej 72/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, 

posiadającą numer REGON 141512191 oraz NIP 526-153-12-07  

zwaną dalej „SZKOŁĄ”. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Kursant wykupuje w Szkole indywidualny kurs języka angielskiego online.  

2. Zajęcia będą odbywać się w ……………… od godziny …… do …… (…. minut) , ………. w tygodniu. 

3. Kurs indywidualny rozpocznie się …………….. 

4. Kurs zostanie dopasowany do indywidualnych potrzeb Kursanta. 

5. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem rezygnacji Kursanta z zajęć.  

 

§ 2 Organizacja kursu indywidualnego 

1. Kurs poprowadzi pan ………………… – Senior English Language Instructor – posiadający odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zweryfikowane przez Szkołę. 

2. Dane kontaktowe lektora - tel.: ……………..; e-mail: …………………………………………..  

3. Szkoła zobowiązuje się zapewnić profesjonalne i staranne przeprowadzenie kursu, zgodnie z 

powszechnie akceptowanymi standardami.  

4. Dzień oraz godzina przeznaczona na zajęcia będzie mieć w miarę możliwości stały charakter.  
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5. Grafik lekcji w danym miesiąc Kursant ustala bezpośrednio z lektorem, a następnie informuje szkołę o 

liczbie planowanych lekcji w nadchodzącym miesiącu nauki. 

6. Odwołanie lub przesunięcie lekcji Kursant ustala bezpośrednio z lektorem (najlepiej poprzez sms). 

7. Zmiana dnia zajęć oraz godziny lekcji powinna być zaakceptowana przez obie Strony (lektora i Kursanta). 

8. Szkoła pobiera opłatę za wszystkie lekcje odwołane przez Kursanta później niż 24 godziny przed ich 

rozpoczęciem.  

9. W przypadku, gdy lektor nie będzie mógł poprowadzić zajęć (choroba lub urlop) zostaną one odrobione 

w terminie dogodnym dla obu Stron.  

10. Kursant może otrzymać listę obecności w postaci elektronicznej w celu weryfikacji liczby odbytych zajęć.  

11. Lektor na życzenie Kursanta może zostać zmieniony. 

12. W przypadku rezygnacji lektora z pracy Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia kolejnego nauczyciela 

zaakceptowanego przez Kursanta.  

13. W przypadku rezygnacji Kursanta z kursu będzie mu przysługiwać prawo do wykorzystania opłaconych 

zajęć. 

14. Szkoła nie zwraca płatności za niewykorzystane zajęcia. 

 

§ 3 Opłata za kurs 

1. Opłata za lekcję trwającą ….. minut wynosi ……PLN. 

2. Opłaty za kurs są pobierane z góry za każdy miesiąc nauki i przypadającą nań liczbę lekcji na podstawie 

przesłanej w formie elektronicznej faktury VAT płatnej przelewem na konto bankowe Szkoły. Strony 

ustalają 7-dniowy termin płatności.  

3. Opłata za fakturę wystawioną przez Szkołę będzie dokonana w formie bezgotówkowej na konto 

bankowe o numerze: 72 1140 2004 0000 3802 4394 0677. 

 

§ 4 Zakaz nawiązywania współpracy bezpośrednio z lektorem 

 

1. Kursant zobowiązuje się do nienawiązywania współpracy bezpośrednio z lektorem, bez pośrednictwa 

Szkoły, w trakcie trwania niniejszej umowy oraz rok po jej wygaśnięciu. 
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§ 5 Dane osobowe 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 

maja 2018 roku 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) 

„RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest HappyHours Ewa Karpińska z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 

72/1, 00-682 Warszawa. Dane kontaktowe: tel. 501 161 849, adres e-mail: biuro@happyhours.edu.pl. 

2. HappyHours Ewa Karpińska przetwarza dane osobowe w celach: 

a) zawierania i wykonywania umów, w tym kontaktowania się z klientem w związku z ich 

realizacją. W tym celu gromadzone są następujące dane: 

 Imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu, 

ID na Skype, numer PESEL, a w przypadku konieczności wystawienia faktury również 

nazwa firmy, adres siedziby oraz numer NIP. 

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt 2. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie 

wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@happyhours.edu.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

wycofaniem. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą:  

a) Home.pl S. A. – podmiot dostarczający usługi internetowe, 

b) podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne, 

c) podmioty dostarczające usługi księgowe, prawne, 

d) osoby współpracujące z HappyHours Ewa Karpińska na podstawie umów cywilnoprawnych. 

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich 

danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
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wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić 

się do HappyHours Ewa Karpińska z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla zachowania ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Szkoły. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

.……………………………….      ……………………………………. 

  SZKOŁA       KURSANT  


