Umowa uczestnictwa w stałych warsztatach tanecznych organizowanych przez
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark
zawarta w dnia ……………………….. pomiędzy:
Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK przy ul. Wojciecha Kilara 29, 41-902 Bytom, NIP 626-301-38-71
reprezentowanym przez Dyrektora ANNĘ PIOTROWSKĄ
zwanym dalej „Organizatorem”
a
Opiekunem/Płatnikiem
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres mailowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko uczestnika zajęć:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data urodzenia uczestnika zajęć:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Opiekunem/Płatnikiem”.
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Organizatora na rzecz uczestnika zajęć, usług edukacyjnych
w siedzibie Organizatora znajdującej się w Bytomiu przy ul. Wojciecha Kilara 29 w zakresie nauki tańca (właściwe
zakreślić):
• Hip hop (7-12 lat) gr. początkująca poniedziałek (studio A) godz. 16.30-18.00,
• Hip hop (10-15 lat) gr. średnio zaawansowana poniedziałek (studio A) godz. 18.15-19.45
§2
Zajęcia realizowane są w roku szkolnym 2022/2023 tj. od września 2022 do czerwca 2023, zgodnie z harmonogramem
zajęć, wyłączając dni, w których wypadają niepracujące święta kościelne i państwowe, ferie zimowe oraz wakacje letnie,
itp. wg załącznika nr 1.
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§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony (sezon 2022/2023 od dnia jej podpisania do dnia 18.06.2023)
§4
1. Umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Faktyczne zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoczesne z rozwiązaniem umowy. Płatnik ma
obowiązek uiszczenia płatności za zajęcia, które odbyły się do chwili rozwiązania umowy.
3. Absencja podczas roku szkolnego oraz w okresie wypowiedzenia nie zwalnia z opłaty.
§5
1. Opiekun/Płatnik zobowiązuje się tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług do zapłaty Organizatorowi stałej
opłaty miesięcznej w wysokości 140,00 zł (sto czterdzieści złotych 00/100) z góry do 20 – go dnia każdego miesiąca
(dalej jako: „Opłata”).
2. Opłata nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć przypadających w miesiącu.
3. Opiekun/Płatnik, oświadcza, że posiada i będzie posiadał środki finansowe na pokrycie należności określonych
w umowie i że będzie regulował je terminowo. W razie zaległości w terminowym regulowaniu Opłaty
przekraczającej 3 miesiące Organizator ma prawo wykreślić uczestnika z listy zajęć.
4. Dokonanie opłaty możliwe jest wyłącznie przelewem na konto Teatru: ING Bank Śląski 28 1050 1230 1000 0090
8015 1443. Tytuł przelewu powinien zawierać informację: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwy zajęć,
informację którego miesiąca dotyczy wpłata.
§8

Strony ustalają, że są zwolnione z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego
porozumienia w sytuacji, jeżeli wykonanie tych zobowiązań stało się niemożliwe na skutek
zaistnienia zdarzenia pochodzącego z zewnątrz, o charakterze nadzwyczajnym, którego nie
można było przewidzieć ani mu zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności
(siła wyższa), a które miało znaczący wpływ na realizacji postanowień niniejszej umowy. Przez
zdarzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony rozumieją
w szczególności działania władz publicznych skutkujących wprowadzeniem obostrzeń oraz
ograniczeń w zakresie organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych i gromadzenia się ludzi w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
§9
Opiekun/Płatnik podpisując umowę automatycznie wyraża zgodę, oraz zobowiązuje się do stosowania
wprowadzonych w Teatrze procedur w związku z COVID 19 (noszenie maseczek, dezynfekcji dłoni, itp.)
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Regulamin zajęć stałych organizowanych
przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, będący jej integralną
częścią oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Opiekun/płatnik poprzez zawarcie niniejszej Umowy potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem zajęć
stałych organizowanych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK i zobowiązuje się do jego stosowania.
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3. Sprawy sporne dotyczące stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 13
Realizując obowiązek określony w rozporządzeniu 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. Urz.
UE. 2016., L 119 poz. 1) – RODO art. 13 zawiadamia się, że Administratorem Państwa danych osobowych jest
Dyrektor Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK z siedzibą przy ul. W. Kilara 29 w Bytomiu (41–902); tel. +48 32
428 13 00; e–mail: sekretariat@teatrrozbark.pl.
Powołano Inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe do IOD: iod@teatrrozbark.pl. Inspektor udziela informacji
w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem.
Cele przetwarzania danych osobowych
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa
niezbędne. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której
jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w celu wynikającego z przepisów prawa, Państwa dane
osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje
upoważnione z mocy prawa.
Okres przechowywania danych
Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres
archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji Administratora.
Prawa osób, których dane dotyczą:
1. prawo dostępu do treści danych;
2. prawo do otrzymania kopii danych;
3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
4. prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
7. prawo do sprzeciwu.

W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).
Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
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Podanie danych osobowych będzie warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania
jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie
Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Nie stosuje się profilowania po
stronie Administratora.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Stałych Warsztatów Tanecznych organizowanych przez Bytomski Teatr
Tańca i Ruchu Rozbark, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
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Opiekun
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