Umowa o świadczenie usług AN/2019
zawarta w Czarnkowie w dniu _______________2019 roku pomiędzy:
Fundacją Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata, z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 39,
64-730 Rosko, w dalszej części niniejszej Umowy zwaną Fundacją Edukacji i Rozwoju Centrum
Wszechświata,
a
__________________________________________, w dalszej części Umowy zwanym „Klientem”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Fundację Edukacji i Rozwoju Centrum

Wszechświata – dalej zwanej jako Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata usługi polegającej
na prowadzeniu zajęć edukacyjnych z podnoszenia umiejętności czytelniczych, rozwoju pamięci, oraz
docierania do zasobów emocjonalnych i intelektualnych, umiejętności matematycznych i języków obcych
w okresie: X 2019 – VI 2020 r., na ul. Zamkowej 3, 64 – 700 Czarnków, oraz ul. Chopina 36, 64 – 980
Trzcianka, zgodnie z programem kursu:
•

Mały Odkrywca „Zaczarowany Zajączek” (MO Zajączek) – 3 – 4 lata

•

Magic English – 3 – 4 lata

•
•

Mały Odkrywca „Przygoda na bezludnej wyspie” (MO Wyspa) – 5 – 6 lat
Magic English – „Aloha Adventure” – 5 – 6 lat

•

Mądre Dziecko „ Pierwsza kosmiczna przygoda” (MD PKP) – 1 – 2 klasa

•

Mądre Dziecko „Przygoda na Planecie Tina” – kontynuacja dla dzieci 8 letnich

•

Mali Mistrzowie Matematyki „Łowcy Smoków” – 0 – 1 klasa

•

Mistrzowie Matematyki – 7 – 12 lat
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•

Mądre Dziecko „IQ Agenci” (MD IQ) – 3 – 4 klasa

•

Uczeń z Charakterem – Młodzi naukowcy na tropie (UzCh) – 5 – 6 klasa

•

Nastolatek z Klasą (NzK) – 7 – 8 klasa

2. Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć, w tym:

a) 56 godzin dydaktycznych zajęć dla dzieci (28 spotkań) – raz w tygodniu po 2 godziny;
b) 4 godziny dla rodziców – 2 spotkania warsztatowe w ciągu 8 miesięcy po 2 godziny zegarowe.
3. Grupy kursu liczą następującą ilość osób: grupy Małego Odkrywcy, Magic English, Mali Mistrzowie
Matematyki, liczą od 6 do 9 osób; grupy Mądrego Dziecka, Mistrzowie Matematyki oraz Ucznia z Charakterem
liczą od 8 do 13 osób.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem kursu, zwanym dalej Harmonogramem, który uwzględnia
przerwy świąteczne i ferie zimowe dla woj. wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 opublikowane przez
MENiS. Harmonogram kursu Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata przekazuje Klientowi
w dniu pierwszych zajęć, o których Fundacja Centrum Wszechświata poinformuje Klienta telefonicznie.
5. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zastrzega, że Harmonogram może ulec zmianie.
Informacje o harmonogramie będą przekazywane na bieżąco z datą aktualizacji.
§2
Prawa i obowiązki Stron
1. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę w sposób
profesjonalny i z należytą starannością.
2. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zobowiązuje się do zapewnienia Kursantowi:
a) odpowiedniego pomieszczenia do przeprowadzenia kursu,
b) kadry trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
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c) materiałów dydaktycznych potrzebnych do uczestnictwa w kursie, w tym dostępu do panelu
elearningowego,
d) certyfikatu ukończenia kursu.
3. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata ma prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem
w sprawach związanych z organizacją kursu.
4. Klient zobowiązuje się, że Kursant będzie punktualnie obecny na wszystkich zajęciach. W przypadku
nieobecności Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata umożliwia odrobienie zajęć w ramach
konsultacji, o których mowa w §2 ust. 5 niniejszej Umowy. Zajęcia odrobieniowe pojedynczego spotkania
trwają: dla grup Małego Odkrywcy, Magic English, Mali Mistrzowie Matematyki – 45 minut, dla grup Mądrego
Dziecka, Ucznia z Charakterem i Nastolatek z Klasą, Mistrzowie Matematyki – 60 minut.
5. Zajęcia odrobieniowe odbywają się zgodnie z Harmonogramem zajęć w siedzibie Fundacja Edukacji
i Rozwoju Centrum Wszechświata, z zastrzeżeniem wcześniejszej rezerwacji miejsca na ww. konsultacjach.
Rezerwacji należy dokonać osobiście – telefonicznie z trenerem przynajmniej na 24 godziny przed
planowanym terminem zajęć. W przypadku braku zgłoszeń konsultacje nie odbędą się. Pierwsze 3 zajęcia
odrobieniowe są bezpłatne. Jeżeli kursant ma więcej niż 3 nieobecności to jest możliwe ich odrobienie ale
wówczas udział w każdej kolejnej konsultacji jest płatny. Koszt konsultacji to 40 (słownie:
czterdzieści)zł za jedne zajęcia odrobieniowe, płatne przed rozpoczęciem konsultacji. Nieobecności
w ramach jednego kursu sumują się.
6. Rodzic ma możliwość uczestniczenia w dwóch spotkaniach warsztatowych wymienionych w Harmonogramie.
7. W przypadku zmniejszenia się liczebności danej grupy podczas trwania kursu (grupy MO, Magic English, Mali
Mistrzowie Matematyki poniżej 6 osób, grupy MD, UzCh, NzK, Mistrzowie Matematyki poniżej 8 osób),
Akademia Nauki ma prawo do połączenia określonych grup lub w ostateczności do jej rozwiązania.
8. Na zajęcia Klient zobowiązuje się przyprowadzać Kursanta zdrowego bez widocznych objawów choroby
(takich jak gorączka, katar, kaszel, ból). Akademia nie bierze odpowiedzialności za fakt przyprowadzania
na zajęcia chorego Kursanta.
9. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie placówki.
10. Klient zobowiązuje się do tego, że Kursant będzie szanował mienie placówki oraz wszelkie rzeczy znajdujące
się pod jej władaniem, w szczególności, że Kursant przestrzegać będzie bezwzględnego zakazu palenia na
terenie placówki.
§3
Zasady płatności
1. Cena kursu MO, MD, UzCh, NzK oraz Mistrz Matematyki, za jednego uczestnika wynosi 1880 (słownie: jeden
tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych)zł.
2. Cena kursu Magic English, za jednego uczestnika wynosi 2180 (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt
złotych)zł.
3. Kwotę za kurs można uiścić w następujący sposób:
a) wpisowe 180zł, płatne we wrześniu; na poczet rezerwacji; 8x200zł, dla MO, MD, UzCh, NzK, Mistrz
Matematyki; wpisowe 180zł, płatne we wrześniu; na poczet rezerwacji; 8x250zł, dla Magic English,
płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (październik 2019 – maj 2020). W przypadku podpisania umowy
w terminie krótszym niż 14 dni przed pierwszymi zajęciami wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia
rozpoczęcia zajęć, kolejne raty, płatne do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
b) w całości gotówką, w dniu podpisania niniejszej umowy, lub przelewem najpóźniej do dnia rozpoczęcia
pierwszych zajęć kursu.
4. Klient może otrzymać rabat od ceny podstawowej (1.880,00 zł) oraz (2.180,00 zł) w wysokości 10%
w przypadku, gdy Klient lub członek najbliższej rodziny (brat, siostra).
5. Opłaty za kurs można dokonać na konto nr 34 8960 0003 0007 1299 2000 0050
6. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z §4 ust. 2 niniejszej Umowy, gdy Klient dokonał opłaty w całości,
Fundacja zwróci nadpłatę na następujących warunkach: od ceny zapłaconej przez Klienta odejmie kwotę za
odbyte zajęcia, uwzględniając 30–sto dniowy okres wypowiedzenia. W przypadku płatności ratalnych
Klient zobowiązuje się uiścić opłatę za odbyte zajęcia z uwzględnieniem 30–sto dniowego okresu
wypowiedzenia. W przypadku nadpłaty Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata zwróci
nadwyżkę.
7. W przypadku gdy Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata rozwiąże umowę z powodu zbyt małej
liczby Kursantów (grupy MO, Magic English, Mali Mistrzowie Matematyki, poniżej 6 osób, grupy MD, UzCh,
NzK, Mistrzowie Matematyki, poniżej 8 osób) przed rozpoczęciem kursu, Fundacja Edukacji i Rozwoju
Centrum Wszechświata zwróci wszelkie płatności dokonane na jej rzecz za dany kurs przez Klienta.
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8. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane
z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń losowych i daje możliwość ich odrobienia w ramach
konsultacji, o których mowa w §2 ust. 5 niniejszej Umowy.
9. Nie dokonanie zapłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i powoduje brak
możliwości uczestniczenia w zajęciach. Powyższe oznacza, że umowa, w przypadku braku płatności,
rozwiązuje się za miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od daty, w której miała nastąpić płatność.
10. W przypadku przystąpienia do kursu rodzeństwa Kursanta, nowy uczestnik ma prawo do 10 % rabatu
rodzinnego. By otrzymać ww. rabat należy okazać odpowiednie dokumenty poświadczające pokrewieństwo.
§4
Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 21.06.2020r.
2. Strony ustalają, iż niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za uprzednim, 30–sto
dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e–mail Akademii Nauki:

fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com

3. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy liczebność danej grupy przed rozpoczęciem kursu będzie poniżej 6
osób w przypadku grup MO, Magic English, Mali Mistrzowie Matematyki oraz 8 osób w przypadku grup MD,
UzCh, NzK, Mistrzowie Matematyki.
4. Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata może również rozwiązać niniejszą Umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Kursanta postanowień niniejszej
Umowy lub działania na szkodę Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata, w szczególności, gdy
Kursant:
a) poprzez nieodpowiednie zachowanie uniemożliwia pracę w grupie i prowadzenie zajęć,
b) stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników i Trenera,
c) w ustalonym terminie nie zostanie wniesiona opłata za uczestnictwo w kursie.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
o systemie oświaty.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą
Umową, w szczególności sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności Umowy lub jej
poszczególnych postanowień, sporu dotyczącego treści postanowień Umowy lub sposobu ich realizacji, sądem
właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
5. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

_________________________

_________________________

Klient

Akademia Nauki

Skąd się Pan/Pani dowiedział/a o nas? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 Od znajomych
 Jest to mój …………. rok w Akademii Nauki
 Brałem/am udział w bezpłatnych warsztatach Akademii Świadomego Rodzica
 Z biuletynu „Mądre Dziecko” lub ulotki rozdawanej pod szkołą / przedszkolem
 Facebook
 Sam wyszukałem w wyszukiwarce internetowej
 Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………
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KARTA UCZESTNIKA
DANE KLIENTA
Imię rodzica/prawnego opiekuna uczestnika

Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Telefony kontakt. rodziców/prawnych opiekunów

Adres e-mali

ADRES DO KORESPONDENCJI
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

DANE KURSANTÓW
KURSANT 1

KURSANT 2

KURSANT 3

Imię i nazwisko
Data urodzenia

Zgoda na samodzielne
opuszczenie Akademii
(niewłaściwe skreślić)

Wyrażam / nie wyrażam

Wyrażam / nie wyrażam

Wyrażam / nie wyrażam

zgody na samodzielny powrót mojego
dziecka z zajęć organizowanych przez
Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum
Wszechświata Przyjmuję na siebie
całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnych powrotów.

zgody na samodzielny powrót mojego
dziecka z zajęć organizowanych przez
Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum
Wszechświata. Przyjmuję na siebie
całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnych powrotów.

zgody na samodzielny powrót mojego
dziecka z zajęć organizowanych przez
Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum
Wszechświata. Przyjmuję na siebie
całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnych powrotów.

Grupa/ dzień/ godzina

Czy dziecko ma stwierdzone
zaburzenia? Jeśli tak, jakie?
Czy dziecko choruje na
choroby przewlekłe?
Jeśli tak, jakie?
Na jakie pokarmy dziecko
jest uczulone?
PŁATNOŚĆ
Wypełnia przedstawiciel Akademii Nauki

KURSANT 1

KURSANT 2

KURSANT 3

1780 zł -10%
– wpłata jednorazowa

Data wpłaty pierwszej raty

2180 zł – 10%
– wpłata jednorazowa

Data wpłaty pierszejraty

180 zł + 8 x 200 zł
– wpłaty ratalne

Data wpłaty pierwszej raty

180 zł + 8 x 250 zł
– wpłaty ratalne

Data wpłaty pierwszej raty

OŚWIADCZENIE
X
X

Podane wyżej dane osobowe są prawdziwe. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad ww. dzieckiem.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przedmiotu tej umowy tj. organizowania
i prowadzenia kursów oraz warsztatów na warunkach wskazanych poniżej.*
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych tj. wysyłania ofert kolonijnych oraz
informacji o warsztatach z cyklu „Akademia Rodzica”.**
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Kursanta przez publikację prac i zdjęć wykonanych podczas zajęć.
Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji niekomercyjnych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę mogę odwołać w każdym czasie.

______________________
data

_________________________
podpis
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*Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i rozwoju Centrum Wszechświata, ul. Powstańców Wielkopolskich 39, Rosko 64-730 Rosko, KRS 0000663627;NIP - 7632133578;REGON - 366570774;Dane kontaktowe: adres e-mail: fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com, numer telefonu: 601993400.
Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z momentem zawarcia niniejszej umowy będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe
wskazanych w umowie dzieci, nad którymi Pani/Pan sprawuje władzę rodzicielską w celu realizacji przedmiotu tej umowy tj. organizowania i prowadzenia Kursów
oraz warsztatów.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wskazanych w umowie dzieci, nad którymi Pani/Pan sprawuje władzę
rodzicielską jest w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz na warunkach
określonych w art. 6 ust. 1 lit. b 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, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "Rozporządzenie").
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe wskazanych w umowie dzieci, nad
którymi Pani/Pan sprawuje władzę rodzicielską, mogą być udostępniane: Fundacji Akademii Nauki oraz Akademii Nauki M. Hoffman A. Nowacka sp. jawna.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe wskazanych w umowie dzieci, nad którymi Pani/Pan sprawuje władzę rodzicielską będą przetwarzane przez okres:
do dziesięciu lat od dnia zakończenia trwania umowy.
W związku z przetwarzaniem przez Akademię Nauki danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
- prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
- prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
- prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez Fundację Edukacji i Rozwoju Centrum wszechświata z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a z momentem
powołania organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe realizowanie
przedmiotu niniejszej umowy.
** Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata, ul. Powstańców Wielkopolskich 39, Rosko 64-730 Rosko, KRS 0000663627;NIP - 7632133578;REGON - 366570774;Dane kontaktowe: adres e-mail: fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com, numer telefonu: 601993400.
Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata z momentem udzielenia zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych
polegających na wysyłaniu ofert półkolonii.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz na warunkach określonych w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "Rozporządzenie").
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe wskazanych w umowie dzieci, nad
którymi Pani/Pan sprawuje władzę rodzicielską, mogą być udostępniane: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i rozwoju Centrum
Wszechświata, ul. Powstańców Wielkopolskich 39, Rosko 64-730 Rosko, KRS - 0000663627;NIP - 7632133578;REGON - 366570774;Dane kontaktowe: adres e-mail:
fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com, numer telefonu: 601993400.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do dziesięciu lat od dnia zakończenia trwania umowy.
W związku z przetwarzaniem przez Fundację Edukacji i Rozwoju Centrum WSszechświata danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
- prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
- prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
- prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
Jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody wystarczające jest przesłanie na adres e-mail: fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com
stosownego oświadczenia.
W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez Fundację Centrum Wszechświata z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (obecnie do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a z momentem powołania organu
nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe przesyłanie treści
marketingowych dotyczących ofert kolonijnych.
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