UMOWA
dot. przyjęcia dziecka na półkolonie
zawarta w dniu ……………………………………..pomiędzy:
INSTYTUTEM PROMOCJI NAUKI I EDUKACJI z siedzibą przy ul. Trzcinowej 10/10, 87-100 Toruń,
NIP: 956-230-95-17, reprezentowanym przez Wojciecha Spirewskiego, zwanego dalej Organizatorem
a Panią/Panem
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………………………………………..
adres zam.:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr i seria dowodu osobistego:………………………………………………………………………………………………………………………………
adres mailowy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Przedmiotem umowy jest udział dziecka w półkoloniach letnich na zasadach przewidzianych w niniejszej
umowie i regulaminie półkolonii w terminie (proszę zaznaczyć wybrany turnus):



20.08.2018 - 24.08.2018
27.08.2018 - 31.08.2018

2. Podpisując umowę rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wniesienia łącznej opłaty w wysokości:





390 zł w przypadku skorzystania z jednego z dostępnych rabatów (proszę wskazać poniżej)
 dla uczniów MR. RABBIT przy zapisie do 30 czerwca,
 dla rodzeństwa,
 dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
430 zł (cena regularna)
780 zł w przypadku udziału w dwóch turnusach (390 zł za każdy)

5. W celu rezerwacji miejsca należy łącznie:
• wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł w terminie 5 dni od dokonania zgłoszenia. Pełna płatność
powinna nastąpić minimum 10 dni przed rozpoczęciem turnusu,
• w ciągu 5 dni od zgłoszenia przesłać wypełnione dokumenty: kartę zgłoszeniową oraz umowę
wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie www.mrrabbit/polkolonie.
6. Płatności należy dokonywać przelewem na konto: 06 2030 0045 1110 0000 0283 6180 (Bank BGŻ), w tytule
przelewu podając imię i nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonie.
7. Nieuiszczenie płatności lub nieprzesłanie dokumentów w terminie skutkuje zwolnieniem miejsca. Wpłacana
zaliczka jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z półkolonii po uiszczeniu całej opłaty o zwrocie środków
decyduje termin rezygnacji:
• w przypadku rezygnacji min. 10 dni przed rozpoczęciem turnusu – zwracana jest cała kwota
(poza zaliczką)
• w przypadku rezygnacji w ciągu 10 dni przed rozpoczęciem turnusu – zwracane jest 50% kwoty
(nieobejmującej zaliczki)
• po rozpoczęciu turnusu Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
8. Podpisując niniejszą umowę rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na sporządzenie w trakcie półkolonii zdjęć
i nagrań umieszczanych na stronie www oraz portalu społecznościowym Organizatora oraz Partnera półkolonii –
Szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Mr. Rabbit. W przypadku zgłoszenia przez rodzica jakichkolwiek
zastrzeżeń do tworzonych i publikowanych materiałów fotograficznych lub filmowych zawierających wizerunek
dziecka, Organizator zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.
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9. Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu półkolonii stanowiącego załącznik do
umowy.
Informacja o ochronie danych osobowych
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
chcielibyśmy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Państwa
danych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe
rodzica/opiekuna prawnego i uczestnika półkolonii, jest Instytut Promocji Nauki i Edukacji z siedzibą przy
ul. Trzcinowej 10/10, NIP 9562309517, REGON 534389 (dalej „Administrator” lub „My”).
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas dokonywania zgłoszenia na półkolonie lub poprzez podpisanie
umowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Jest to przede wszystkim niezbędne do właściwego wykonania zawartej z Państwem umowy oraz z uwagi na
wymagania prawne związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dane osobowe przetwarzamy
w celach organizacyjnych, rozliczeniowych, informacyjnych i prawnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) i b) RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy w czasie trwania umowy i dwa lata po jej zakończeniu. Okres ten może
się różnić w przypadku danych, co do których prawo przewiduje dłuższy okres przechowywania (np. dowody
księgowe).
Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym
momencie. Ponadto mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, do
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Akceptuję warunki powyższej umowy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niej
danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla jej realizacji

……………………………………………………..
Rodzic/Opiekun prawny kursanta

………..…………………………………………...
Instytut Promocji Nauki i Edukacji
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