
 
 

UMOWA O KURS  
z dnia 

Szkoła Języków Obcych „TUTORnaASAP” (zwana dalej „Szkołą”) jest prowadzona przez spółkę 

TUTORnaASAP Sp. z o.o. z siedzibą w 00-140 Warszawa pod adresem: al. Solidarności 113D/17, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP 7010919470; KRS 0000781645, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

reprezentowaną przez Marcin Suchecki – Prezes Zarządu. 
 
a  
…………………………. zamieszkałym/ą/ w .............................................., ul.................................., nr telefonu: 

............................, email: ………………..........................., PESEL: ………………………………… 
 
zwanym dalej Słuchaczem. 

 
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz jeżeli wymagane, aneksem regulaminu Szkoły i 

zasadami prowadzenia Kursu przez Szkołę, harmonogramem oraz treścią dokumentów niezbędnych w celu 

realizacji usługi, w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń i na tej podstawie podjął 

decyzję o zawarciu niniejszej Umowy oraz zaakceptował wynagrodzenie Szkoły oraz zobowiązania i warunki 

ustalone w niniejszej Umowie. 
 

1. Strony zawierają umowę o naukę na kursie: język: angielski; poziom: …….;  
wymiar: ………. sesji; długość trwania: ……. minut każda; typ kursu:………...; liczebność 

grupy:……….; 

2. Szkoła zobowiązuje się do: 

▪ realizacji kursu zgodnego tematycznie z ustaleniami klienta względem oferty.  
▪ 

 
▪  
▪ 

 
zabezpieczenia niezbędnych narzędzi szkoleniowych i infrastruktury.  
zagwarantowania kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach.  
wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w terminie do 21 do od jego zakończenia.  

3. Kurs odbędzie się w okresie od …………………………….., przy czym Szkoła zastrzega sobie 

możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia z ważnych przyczyn do 14 dni. Okres ważności pakietów 

określa regulamin szkoły językowej. 

4. W przypadku nie zawiązania grup 3-4os., 5-6os. lub 4-5os. dla kursów „Legal Advanced” i 

nieosiągnięcia wymaganej ilości osób w grupie, szkole przysługuje prawo do rozwiązania grupy lub 

zmiany pakietu nauczania i proporcjonalna dopłata brakującej, niedopłaconej kwoty ze strony klienta. 

5. W przypadku rozwiązania grupy przed rozpoczęciem realizacji kursu, klientowi przysługuje 100% 

refundacji wpłaconych środków. 

6. Słuchacz zobowiązuje się do: 

▪ uiszczenia opłat w ustalonych terminach, w kwocie ………… PLN według harmonogramu 

 
▪ 

 
▪  
▪ 

 
opłat, który jest integralną częścią umowy. 
przestrzegania regulaminu kursu, który jest integralną częścią umowy.  
dostarczenia wymaganych dokumentów.  
korzystania z uzgodnionych ze Szkołą narzędzi komunikacyjnych.  

7. Forma płatności: przelew, gotówka, karta płatnicza, płatność zbliżneniowa. 

8. W nadzwyczajnych przypadkach życiowych na prośbę Słuchacza, realizacja przysługuje przesunięciem 

okresu odrabiania zajęć o kolejne 7 do 21 dni względem terminu ważności pakietu. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje koordynator grup. 

9. W przypadku nieuiszczenia rat w wysokości i terminach podanych w załączniku do niniejszej umowy 

Słuchacz zostaje zawieszony w prawach Słuchacza i nie ma prawa do uczestniczenia w zajęciach. 

10. Rezygnacja z udziału w zajęciach nie powoduje rozwiązania umowy oraz wstrzymania opłat za naukę. 

11. W wypadku stanu faktycznego nie umożliwiającemu uczestnikowi realizacji zajęć powyżej 14 dni, 

uczestnik zajęć może zostać, częściowo zwolniony z opłaty. 

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z danym/i słuchaczem(ami) w 

trakcie trwania okresu nauki z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn 

niezależnych od szkoły. 

13. Adres do doręczeń słuchacza jest taki sam jak adres zamieszkania. 

14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku braku 

możliwości porozumienia, przez Sąd właściwy dla lokalizacji realizacji zajęć.
 

       15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



 
 

ZAŁĄCZNIK nr 1. Harmonogram opłat za kurs. 

 

Niniejszym zobowiązuję się przestrzegać terminów spłat w poszczególnych okresach 

rozliczeniowych za kurs wg. niniejszego harmonogramu: 
 

 

I wpłata w wysokości ……….. PLN płatna do ……….  
II wpłata w wysokości ………. PLN płatna do ………. 

III wpłata w wysokości ………. PLN płatna do ………. 

IV wpłata w wysokości ………. PLN płatna do ………. 

V wpłata w wysokości ………. PLN płatna do ………. 

VI wpłata w wysokości ………. PLN płatna do ………. 
 

 

Oświadczam, że świadoma/y jestem, iż niedotrzymanie terminów płatności wiąże się ze zawieszeniem w 

prawach Słuchacza szkolenia i utraty możliwości roszczenia zwrotu wpłaconej kwoty za kurs. 

 
 
 

TUTORnaASAP sp. z o.o.  
al. Solidarności 113D/17, 00-140 Warszawa 

 
 

Nr konta: 41 2530 0008 2090 1072 8994 0001 
 

 

[z dopiskiem KURS:…….. NA POZIOMIE A1/A2/B1/B2/C1/C2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................................ ...................................................... ......................................................  

podpis Słuchacza podpis Szkoły umowę przyjął 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1. Przetwarzanie Danych Osobowych – obowiązek informacyjny. 

 

Szkoła oświadcza, że w stosunku do danych osobowych uczestników kursu oraz w przypadku osób 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będących jednocześnie stroną umowy lub 

zobowiązujących się do uiszczenie opłaty za kurs, staje się Administratorem danych osobowych. 
 

Zgodnie z Art. 13 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 Wykonawca 

informuje, że:  
● W zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z nami wysyłając 

wiadomość mailową na adres: biuro@tutornaasap.edu.pl.  
● Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy i ich podanie jest 

niezbędne do prawidłowego jej wykonania.  
● Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez sześć kolejnych lat 

kalendarzowych w celu niezbędnym do wywiązania się z obowiązku wynikającego z Prawa 

Podatkowego oraz ewentualnego zabezpieczenia dochodzenia roszczeń przez strony umowy.  
● Państwa dane osobowe będą przekazane firmom trzecim, w zakresie niezbędnym do 

świadczenia na naszą rzecz usług:  
○ informatycznych – dostęp do przestrzeni serwerowej, poczty elektronicznej oraz 

narzędzi niezbędnych do świadczenia usług za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej – np. poczta email, komunikator internetowy, wideo komunikator.  
○ usług księgowych  

● Państwa dane mogą być udostępnione Poczcie Polskiej w celu dostarczenia dokumentacji 

objętej niniejszą umową lub bankowi, w celu dokonania płatności. Podmioty te są osobnymi 

Administratorami danych osobowych, w związku z tym szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

za przetwarzane przez te podmioty dane osobowe.  
● Państwa dane osobowe zlokalizowane na naszych serwerach mogą być przekazywane do 

Państwa trzeciego w ramach ram tarczy prywatności UE-USA oraz na zasadach stosowania 

standardowych klauzul umownych.  
● Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają prawo Państwo również wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, a także prawo do ich przeniesienia w 

przypadku danych, które gromadzimy i przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.  
● W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 

przepisów 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 mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................................ ...................................................... ......................................................  

podpis Słuchacza podpis Szkoły umowę przyjął 


