Regulamin Cool Kids Dance Studio
1. Uczestnictwo w zajęciach w szkole tańca Cool Kids Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją
wszystkich punktów poniższego regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do fotografowania,
nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na potrzeby relacji
na stronie www i fanpage’u Szkoły.
2. Zapisy na zajęcia prowadzone są mailowo lub telefonicznie. Podczas rezerwacji miejsca należy
podać imię, nazwisko i wiek uczestnika zajęć, adres e-mail opiekuna i numer telefonu.
3. Płatności za zajęcia należy dokonać z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca przelewem
na konto: KONTO Z LWEM Direct 25 1050 1025 1000 0091 0613 7509. W tytule przelewu
proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
Tylko w miesiącu, w którym wypadają ferie zimowe (styczeń lub luty) obowiązuje połowa
opłaty miesięcznej z wyjątkiem zajęć, które odbywają się bez przerwy.
4. Zajęcia odbywają się od września do czerwca.
5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
6. Opiekunowie prawni uczestników zajęć oświadczają, iż uczestnicy zajęć nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Szkoła tańca Cool Kids
Dance Studio nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas
wykonywania ćwiczeń.
7. Szkoła tańca Cool Kids Dance Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
8. Szkoła tańca Cool Kids Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć
i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
9. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne: taneczne lub sportowe.
10. Zajęcia próbne są bezpłatne.
11. Nie ma zapisów na pojedyncze zajęcia.
12. Szkoła Tańca Cool Kids Dance Studio przewiduje uczestnictwo w zawodach tanecznych,
z którymi wiążą się dodatkowe koszty (strój, wpisowe, dojazd itp.)
13. Wypisanie z zajęć należy dokonać pisemnie drogą elektroniczną. Rezygnacja z zajęć nie
upoważnia do zwrotu płatności.

Podpis opiekuna prawnego

………………………………………….

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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 L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest nasza firma CDS Agnieszka Cichocka z siedzibą
w Warszawie przy al. Górczewskiej 210/41 01-460 Warszawa, numer NIP: 5223167024, numer
REGON: 384222958 (w dalszej części określony jako „Administrator”). Skontaktować się
można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby lub mailowo
(agnieszka.cichocka@szkola-tanca.waw.pl);
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem
a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Państwa danych jest
niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy
oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy będą przetwarzane do czasu realizacji celu
określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej. Ponadto dane osobowe klientów przetwarzane będą w okresie niezbędnym
do spełnienia obowiązków nałożonych na CDS Agnieszka Cichocka przez prawo oraz w okresie
niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartych umów.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podpis opiekuna prawnego
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