Oferta Szkoły Języków Obcych Yes-t na rok szkolny 2019/2020:
Zajęcia jednoosobowe we Wrocławiu( oferta obowiązuje na czas trwania roku
szkolnego od 01.10.2019 do 30.09.2020)

( oferta przeznaczona jest dla osób prywatnych i nie dotyczy firm)
Oferta zajęć 45-minutowych – Opłata pojedynczych zajęć: 76 zł
Oferta zajęć 90-minutowych - Opłata pojedynczych zajęć: 148 zł

Oferta zajęć 60-minutowych - Opłata pojedynczych zajęć: 92 zł
Od powyższych opłat udzielane są rabaty:

Rabat - 6 % przy zakupie od 2 do 5 zajęć
Rabat - 8 % przy zakupie od 6 do 9 zajęć
Rabat - 10 % przy zakupie od 10 zajęć

Terminy zajęć realizujemy w czasie wyznaczonym indywidualnie przez każdego z uczniów.
( Uczestnicy zajęć chodzący na zajęcia grup, którzy dokonali opłaty semestralnej, przy
zakupie dodatkowych zajęć jednoosobowych, otrzymują 12% rabatu od podanych na
wstępie oferty opłat. Rabat 12% nie kumuluje się z w/w rabatami.)

Zapraszamy do zapisu w sekretariacie Szkoły:
e-mail: szkola@yes-t.pl , www.yes-t.pl
Wrocław ul. Strachocińska 196, Tel: 71 34 66 1 28
NR Rachunku Bankowego : 48114020040000380240274412

Umowa o świadczenie usług polegających na prowadzeniu kursu
języka w grupie jednoosobowej
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” zawarta jest w dniu.......................... w.......................
Pomiędzy Yes-t Szkołą Języków Obcych Wojciech Jastrzębski z siedzibą we Wrocławiu przy
ulicy Strachocińskiej 196 nr REGON 021000334, nr NIP 7541997072, reprezentowaną
Przez Dyrektora Szkoły mgr Wojciecha Jastrzębskiego zwaną w dalszej części umowy
„Zleceniobiorcą”
a,
imię i nazwisko (ucznia)……………………………………………………………………………………………………
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko (rodzica)………………………………………………………………………………………………….
numer telefonu (rodzica)………………………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,
Uwagi:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

§1
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do zrealizowania usługi
szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu języka dla w/w osoby zgodnie z w/w
ofertą kursów dla grup jednoosobowych na rok szkolny 2019/2020
2. Umowę zawiera się na czas:
realizacji wykupionego pakietu zajęć w terminie:
od……………………………………………………….do………………………………………………
a. lub na czas: …………………………………………………………………………………………………………………
3. Zajęcia kursu odbywają się regularnie w ustalonych pomiędzy zleceniobiorcą a
zleceniodawcą dniach i godzinach i w ustalonym pomiędzy stornami umowy
miejscu oraz w wybranym i opłaconym przez zleceniobiorcę wymiarze czasowym
lekcji ( zajęcia 45,60 lub 90 minutowe):

Lekcje 45 –minutowe, 60 – minutowe, 90 – minutowe ( zaznaczyć wybrany wariant)
Dni zajęć ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Godziny zajęć……………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zajęć:……………………………………………………………………………………………………………………..

§2
Warunki umowy – odwoływanie zajęć
1. Lektor Zleceniobiorcy, który prowadzi lekcje w grupie jednoosobowej, rezerwuje
swój czas pracy dla Zleceniodawcy (uczestnika zajęć) na czas trwania umowy. W
związku z tym Zleceniodawca ( uczestnik zajęć) zobowiązany jest do nie
opuszczania zajęć.
2. Strony dopuszczają możliwość odwołania zajęć. Podstawowym warunkiem
odwołania zajęć zarówno ze strony Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy jest
uprzednie powiadomienie telefoniczne o niemożności odbycia zajęć.
Powiadomienie powinno nastąpić poprzez kont telefoniczny z administracją
Szkoły lub z lektorem prowadzącym zajęcia.
3. Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca zobowiązuje się odwołać zajęcia, najpóźniej na
5 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
4. W przypadku, gdy Zleceniodawca odwoła zajęcia z niezachowaniem warunków
zawartych w §2 pkt.1,2,3 zajęcia wlicza się do puli odbytych zajęć i uwzględnia się
w rozliczeniu jak zięcia zrealizowane.
5. Zleceniodawca może odwołać zajęcia bez podania przyczyny:
a. Dwa razy w miesiącu kalendarzowym, jeżeli zajęcia odbywają się minimum
dwa razy w tygodniu.
b. Jeden raz w miesiącu kalendarzowym, jeżeli zajęcia odbywają się jeden raz w
tygodniu.
Odwołanych tak zajęć nie wlicza się do rozliczenia, jako zajęcia zrealizowane.
Pozostałe odwołane zajęcia w danym miesiącu przez Zleceniodawcę uznaje
się, jako zrealizowane i wlicza się do puli zajęć odbytych. Nie uznanie w tym
przypadku zajęć odwołanych, jako odbyte, może nastąpić po przedłożeniu
przez Zleceniodawcę zwolnienia lekarskiego obejmującego czas zajęć, lub
zaświadczenia z Organu lub Instytucji Państwowej, która potwierdzi nagłe
zdarzenie losowe uniemożlwiające uczestnictwo w zajęciach.

§3
Warunki umowy – płatności
1. Opłatę za zajęcia Zleceniodawca dokonuje z góry przed rozpoczęciem zajęć
przelewem na konto Zleceniobiorcy lub dokonując wpłaty w sekretariacie Szkoły na
kwotę uzgodnioną pomiędzy stronami na zasadach oferty kursów dla grup
jednoosobowych na rok szkolny 2019/2020
1. W wyjątkowych przypadkach opłatę za zajęcia można dokonać za porozumieniem
stron po upływie miesiąca, w którym odbywały się zajęcia. W tym przypadku kwota
do zapłaty będzie obliczana na podstawie wypracowanych w danym miesiącu zajęć i
pomnożona przez ustaloną przez strony kwotę za jedne zajęcia

§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zawarta została na podstawie przedstawionej Zleceniodawcy
Załączonej do umowy oferty kursów jednoosobowych na rok szkolny 2019/2020
organizowanych przez Szkołę Języków Obcych Yes-t. Treść w/w oferty stanowi
integralną część umowy.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
ustawy Kodeks Cywilny.
3. Wszelkie zmiany w umowie oraz jej wypowiedzenie dla swej skuteczności
wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć z niniejszej
umowy jest Sąd właściwości miejscowej Zleceniobiorcy.
5. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

Uczestnik Szkolenia – Zleceniodawca

………………………………………………………………………………….

Organizator Szkolenia – Zleceniobiorca

………………………………………………………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych celem zapisania się na kurs języka lub inne
zajęcia do: Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski
Szanowna Klientko szanowny Kliencie
Od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
(RODO). Ze względu na zmiany w przepisach, musimy Cię poprosić o wyrażenie dobrowolnej
zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przedstawiamy zaktualizowane
informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej
popularnie, jako „RODO”) zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Yes-t SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski
1. Zgadzam się i akceptuję fakt, że administratorem moich danych osobowych jest:
Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski z siedzibą we Wrocławiu
przy ulicy Strachocińskiej 196
2. Wyrażam zgodę na podanie opisanych w tym punkcie danych osobowych, które
będą przetwarzane zgodnie z podanym w tym punkcie celem.
Cel i rodzaj danych: Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail
potrzebujemy, aby skontaktować się z osobą zainteresowaną zapisaniem się do
Szkoły, celem przedstawienia jej oferty Szkoły lub poinformowania o wynikach
wypełnionego na stronie internetowej testu kwalifikacyjnego, a gdy wyrazi zgodę,
zapisania jej danych w rejestrze grupy osób, w której podejmie naukę języka.
Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na przesłanie, oferty Szkoły, lub
informacji związanych z funkcjonowaniem Szkoły, za pomocą: e-mail, SMS lub
MMS. Staramy się, aby pierwszy kontakt z osobą, która przekazała w/w dane
odbył się w rozmowie telefonicznej, w niej prosimy o wyrażenie zgody na w/w
czynności. Oprócz w/w wymienionych danych możemy również przy zawieraniu
umowy szkoleniowej poprosić o podanie adresu zamieszkania osoby
podejmującej szkolenie celem wystawienia dla tej osoby faktury za szkolenie.
Przekazanie takich danych regulują również: ustawa o rachunkowości i ustawy o
charakterze podatkowym.
3. Wyrażam zgodę na przesłanie przez Yes-t SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech
Jastrzębski informacji handlowej ( oferty) za pomocą środków komunikacji
telefonicznej oraz elektronicznej (w formie wiadomości e-mail) na mój adres
email lub podany numer telefonu, którego jestem użytkownikiem.
4. Dane podaje dobrowolnie.
5. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą osobiście
wyrażam.

6. Zgadzam się, że odbiorcami moich danych są: w/w administrator danych,
podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, zatrudnieni
przez administratora danych pracownicy administracji, posiadający upoważnienie
do przetwarzania danych.
7. Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w
dowolnym momencie w opisany poniżej sposób: Na głównej stronie
internetowej Szkoły : www.yes-t.pl znajduje się okno, w którym można odwołać
udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można również
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.yes-t.pl w zakładce
kontakt, lub w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail : szkola@yes-t.pl, lub
poprzez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie Szkoły we Wrocławiu przy
ulicy Strachocińskiej 196 lub w Legnicy przy ulicy Piastowskiej 20.
8. Zgadzam się na to, aby moje dane osobowe były przetwarzane do momentu
odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą
przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być
przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym
czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie
może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec
administratora danych.
9. Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie żądania od administratora
dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
10. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku pytań dotyczących przetwarzania
moich danych osobowych mogę skontaktować się z administratorem danych: Yest SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Wojciech Jastrzębski z siedzibą we Wrocławiu przy
ulicy Strachocińskiej 196 tel: 71 34 66 128
11. Zostałem poinformowany o prawie: dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym
momencie na wyraźne moje wskazanie drogą elektroniczną lub pisemnie, o
prawie do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(w skrócie GIODO)
12. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie
Uczestnik Szkolenia – Zleceniodawca

………………………………………………………………………………….

Administrator danych osobowych
Organizator Szkolenia – Zleceniobiorca

………………………………………………………………………………………..

