
Wrocław, dnia _________________ 

UMOWA 

Zawarta w dniu _______________pomiędzy:  

Edu Sport Mateusz Stawiany z siedzibą we Wrocławiu 53-135, przy ulicy Januszowickiej 11c/8, NIP: 

8992477027, 

reprezentowaną przez Mateusza Stawiany, zwany w dalszej część  ZLECENIOBIORCĄ 

a: 

IMIE I NAZWISKO________________________________________________________________________________ 

PESEL___________________________________ NR TELEFONU_________________________________________ 

ADRES ZAMELDOWANIA_________________________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL__________________________________________________________________________________ 

Zwany w dalszej część umowy ZLECENIODAWCĄ.  

1. Przedmiotem umowy zwanej dalej Umową jest zorganizowanie przez Zleceniobiorcę na rzez 

Zleceniodawcy szkolenia. Szkolenie obejmuje zakres opisany w załączniku nr 1  

2. W ramach szkolenia Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy: 

2.1. Prezentowane podczas szkolenia materiały, z zastrzeżeniem pkt. 18 (poniżej). 

2.2. Zaświadczenie i certyfikat ukończenia szkolenia, pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w 

pkt. 8 (poniżej). 

3.  Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje do należytego 

zrealizowania szkolenia. 

4.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

4.1. Wykonywania czynności będących przedmiotem Umowy z należytą starannością, z zachowaniem 

założeń programu szkoleniowego  oraz czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy. 

4.2. Zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 

gwarantującego wysoki poziom szkoleni. 

4.3. Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. 

4.4. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 

4.4.1. Dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, listę 

obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia. 

4.4.2. Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika 

szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia. 
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4.4.3. Prawidłowego przechowywania i przetwarzania danych osób biorących udział w szkoleniu, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz obowiązującą ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) 

5.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie pływalni. 

6.  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (m.in. klęski 

żywiołowe, pandemia, anomalie, nieplanowane zamknięcie basenu) i odrobienie ich w innym terminie 

ustalonym przez strony. 

7.  Zleceniobiorca nie zwraca kosztów za brak obecności Zleceniodawcy na kursie po jego opłaceniu. 

8.  Zleceniodawca: 

8.1.  oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach pływackich, 

8.2. oświadcza, że posiada wystarczające umiejętności pływackie oraz potrafi pływać czterema stylami 

pływackimi (motylkowym, grzbietowym, klasycznym, kraulowym).  

8.3.  jest zobowiązany, do bezwzględnego powiadomienia wykładowcy o każdej chorobie, która może 

mieć wpływ na bezpieczeństwo Zleceniodawcy i pozostałych uczestników szkolenia w trakcie 

prowadzenia kursu, 

8.4.  jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiektach 

sportowych na których odbywa się szkolenie instruktorskie, 

8.5. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych dotyczących oferty 

Zleceniobiorcy, 

8.6. zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za kurs instruktorski, 

8.7. zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokość 350 zł celem potwierdzenia rezerwacji miejsca 

najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, 

8.8. zobowiązany jest to uiszczenia reszty kwoty kursu po przejściu kwalifikacji nie później niż 7 dni od 

otrzymania kwalifikacji do udziału w kursie instruktorskim. 

9.  W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek 

ustawowych.  

10. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat przez Zleceniodawcę przekraczających 14 dni, 

Zleceniobiorca, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zadłużenia, ma prawo do wstrzymania realizacji 

przedmiotu umowy do czasu uregulowania płatności. 

11. Płatności należy dokonywać przelewem na konto: 05 1140 2004 0000 3302 7641 0841, Edu Sport 

Mateusz Stawiany ul. Januszowicka 11c/8; 53-135 Wrocław w tytule przelewu podając imię i nazwisko 

uczestnika kursu instruktorskiego. 

12. Dane kontaktowe Zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy:  

12.1. NR TELEFONU: 0048 791 002 789, 

12.2. ADRES E-MAIL: KONTAKT@EDUSPORT.PL, 

13. Zmiana danych kontaktowych Stron nie wymaga zmiany treści umowy. Strony poinformują siebie 

wzajemnie o zmianie danych kontaktowych drogą pisemną z wykorzystaniem poczty tradycyjnej, poczty 
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elektronicznej bądź skutecznie dostarczonej wiadomości SMS. Za skuteczność dostarczenia wiadomości 

odpowiada strona wysyłająca. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

15. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

16. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy  (zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku). 

17. Wyrażam zgodę na robienie kursantowi zdjęć podczas zajęć oraz wykorzystanie ich do umieszczenia na 

stronie portalu www.edusport.pl oraz na profilach społecznościowych firmy Edu Sport. 

18. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie 

18.1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i oraz usługi świadczone przez Zleceniobiorcę, dostępne w 

podczas szkolenia, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Zleceniobiorcy. 

18.2. Zleceniobiorca  w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z treści jedynie na własne 

potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

18.2.1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe 

przetwarzanie 

18.2.2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., 

18.2.3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w 

odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym. 

18.3. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości TREŚCI SZKOLENIA, jak i jego części: 

18.3.1. Udostępniania i prezentowanie treści szkolenia osobom trzecim, publikowania TREŚCI 

SZKOLENIA niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub 

komentarzach, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

18.4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby materiały edukacyjne przekazane w 

toku szkolenia  nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 

18.5. Zleceniobiorca informuje niniejszym Zleceniodawcę, że jakiekolwiek rozpowszechnianie 

przekazanych przez Zleceniobiorcę materiałów edukacyjnych  stanowi naruszenie przepisów prawa i 

może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Zleceniobiorca może także domagać się 

stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub 

niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Podpis Zleceniodawcy (Kursanta)            Podpis Zleceniobiorcy 

……………………………………. ……………………………………. 
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Wrocław, dnia _________________ 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a______________________________________________________________ 
imię i nazwisko 

podaję niniejszym moje aktualne dane: 

ADRES:_________________________________________________________________________ 

PESEL:______________________________________________ 

E-MAIL:_____________________________________________ 

NR TELEFONU:______________________________________ 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mateusza Stawiany 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Edu Sport Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 

53-135 Wrocław, posiadający numer NIP 899 24 77 027.  

Podstawę prawną niniejszej zgody stanowi art. 6 ust. 1  lit a 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 (RODO). 

Zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji w należyty sposób przez 

w/w podmiot usług szkoły pływania i centrum szkoleniowego, w tym kontaktowania się w związku z 

realizacją przedmiotu zawartej z Klientem umowy, w celu najlepszego doboru świadczonych usług oraz 

celach handlowych i marketingowych. Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w 

imieniu Edu  Sport Mateusz Stawiany, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na jej rzecz usług i 

wyłącznie odpowiadającym temu celowi zakresie. Wyrażam również zgodę na udostępnianie moich danych 

osobowych, a tym samym na ich fizyczne przekazanie i przetwarzanie, innym podmiotom w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej przez Mateusza Stawiany prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą Edu Sport Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław. 

Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich 

poprawiania, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. 

Podanie przeze mnie danych jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie danych jest niezbędne do 

realizacji w/w celów. Dane osobowe będą przetwarzane na czas świadczenia usług, względnie do momentu 

odwołania zgody, a po dokonaniu odwołania lub zakończeniu świadczenia usług – przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i stosunku do niego. 
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Administratorem moich danych osobowych jest Edu Sport Mateusz Stawiany z siedzibą we Wrocławiu 
(53-135),  ul. Januszowicka 11c/8. 

……………………………………………………………….. 

podpis 

Wyrażam również zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez Mateusza Stawiany prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Edu  Sport 
Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław, posiadający numer NIP 899 24 77 027 zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017, poz. 

1219). 

…………………………………………………………….… 

podpis 

Wyrażam zgodę na posługiwanie się telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi i automatycznymi 

systemami wywołującymi w celach handlowych i marketingowych przez Mateusza Stawiany prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Edu Sport Mateusz Stawiany, ul. Januszowicka 11c/8, 53-135 Wrocław, 

posiadający numer NIP 899  24  77  027. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1907). 

………………………………………………………...…….. 

podpis
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