
DeepSide Studio – Szkoła Tańca i Kultury Hip-Hopowej Dorota Pacek 
Ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda 
tel. 505 845 090 
nr konta: 79 2490 1044 0000 4200 5685 7971 
 

Umowa uczestnictwa w zajęciach tanecznych 

Zawarta w dniu …………….…………..…... w Redzie, pomiędzy DeepSide Studio Dorota Pacek, a (imię i nazwisko 

opiekuna/pełnoletniego uczestnika zajęć) …...…..…………………….……………..……....………………………..........……………….. 

zamieszkałym  w ..……………………………….….………….…………..……….……………………………………….................…………………. 

tel. ……………...…….……………………….., adres email …..………………………….….…………...................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika …..…………………………………..………………........……………… data ur. …….…………........………….. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki tańca w grupie/grupach (właściwe 
podkreślić):  DS JUNIOR,  DS YOUTH,  DS MATURE, DS CONTEMPORARY, DS RIDDIM. 

2. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca zgodnie z harmonogramem zajęć, wyłączając 
dni, w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, długie weekendy. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do 23.06.2022r.   

4. Umowa może być rozwiązana wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie. 

5. Opiekun zobowiązuje się do opłacania stałej składki miesięcznej (czesne) w wysokości: ……………………. z góry do 
10-go dnia każdego miesiąca. Składka miesięczna nie może być pomniejszona z przyczyn nieobecności kursanta 
(wyjazdy, choroby, itp.), ze względu na stałe koszty utrzymania szkoły tańca. 

6. Wnoszenie opłat możliwe jest w następujących formach: 

• gotówką w Studiu, 

• przelewem na konto: 79 2490 1044 0000 4200 5685 7971. 

7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DeepSide Studio – Szkoła Tańca, Kultury Hip-Hopowej 
Dorota Pacek, o danych kontaktowych: ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda;  tel.: 505 845 090; e-mail: 
deepside.info@gmail.com   

8. Dane osobowe ujęte w umowie, będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 
umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.   

9. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy 
zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”.   

10. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem studia tańca.   

  

…………………………………………. Opiekun                      …………………………………………. Studio tańca 

 

 



DeepSide Studio – Szkoła Tańca i Kultury Hip-Hopowej Dorota Pacek 
Ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda 
tel. 505 845 090 
nr konta: 79 2490 1044 0000 4200 5685 7971 
„Klauzula informacyjna RODO” Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 
,,RODO”) informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DeepSide Studio – Szkoła Tańca, Kultury Hip-Hopowej Dorota Pacek, 
o danych kontaktowych: ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda;  tel.: 505 845 090; e-mail: deepside.info@gmail.com   

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się,  za pośrednictwem adresu e-mail: 
deepside.info@gmail.com 

 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane  w celach związanych z 
realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy oraz związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, jak 
również w celu archiwizacji. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) niezbędność do wykonania umowy, 

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

3) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Pozyskane od Pani/Pana dane 
osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te działają w naszym imieniu na podstawie 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

2) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.   

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany  w oparciu o następujące kryteria: 

1) czasu obowiązywania umowy,   

2) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,   

3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  na warunkach określonych w 
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; 

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne do podpisania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę DeepSide Studio Dorota Pacek na 
umieszczenie i publikowanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek oraz wypowiedzi dzieci 
zarejestrowane na zajęciach tanecznych, pokazach, przeglądach, turniejach i festiwalach tańca.  Zgoda obejmuje publikację 
wizerunku na stronach internetowych www.deepsidestudio.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook zarządzanym 
przez DeepSide Studio Dorota Pacek (www.facebook.com/DeepSideStudio). 

  

…………………………………………………………………………                                                                                                                               
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

http://www.deepsidestudio.pl/

