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UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG Nr................./2018 

ZAJĘĆ SPORTOWYCH FUNNY JUDO 

 
zawarta w dniu ............................................. w Gdańsku pomiędzy: 

UKS GRIZZLY GDAŃSK z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 57, 

REGON: 192000695, NIP: 584-24-10-646 , zwanym dalej KLUBEM 

reprezentowanym przez pana Filipa Pawlikowskiego [członka zarządu KLUBU] 

a 

Panią/Panem 

PESEL: 

                           

zamieszkałą/ym 

                           

                           

telefon kontaktowy 

e-mail 

jako rodzicem/opiekunem prawnym dziecka 

urodzonego w dniu 

uczęszczającego do 

zwaną/ym dalej Opiekunem. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez UKS GRIZZLY GDAŃSK na rzecz 

dziecka Opiekuna (dalej zwanego Uczestnikiem) usług w postaci organizacji zajęć 

sportowych Funny Judo dla dzieci. 

§ 2 

Zakres świadczenia usług 

1. Zajęcia sportowe Funny Judo będą prowadzone na terenie przedszkola i trwają 30 

minut. 

2. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od nauki (tj. ferii, 

przerw świątecznych). 

3. W przypadku nieodbycia się programowych zajęć sportowych z przyczyn leżących po 

stronie Klubu, Klub zobowiązuje się do organizacji zajęć uzupełniających. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu organizacji i prowadzenia zajęć Organizator będzie płacił Klubowi miesięczne 

wynagrodzenie w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie płatne jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na 

rachunek Klubu: 

trener Filip: 96 1160 2202 0000 0003 2510 0493  

trenerka Monika, Ola i Kasia: 57 1160 2202 0000 0002 3406 3688  

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię Uczestnika, nazwę placówki 

oraz miesiąc i rok, których dotyczy wpłata. 

3. Wynagrodzenie za zajęcia jest stałe przez cały okres trwania umowy. Nieobecność 

Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia. 

4. W przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie Klub jest uprawniony do 

odmowy dopuszczenia Uczestnika w zajęciach, a także rozwiązania niniejszej umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym wezwaniu Opiekuna do zapłaty. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30 czerwca 2019 r. 

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 30-dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

Stron. 

5. Wszelkie  spory  dotyczące  niniejszej  Umowy  strony  zobowiązują  się  rozstrzygać   w 

sposób polubowny. 

W wypadku braku porozumienia stron na drodze polubownej, właściwym dla 

rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy właściwy dla położenia UKS GRIZZLY 

GDAŃSK. 

 

 

 

 

 
      ……………………………................                                             ……………………………...… 

UKS GRIZZLY GDAŃSK OPIEKUN 
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POLITYKA PRYWATNOŚCI UKS GRIZZLY GDAŃSK 
 

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych na rzecz 

sekcji judo UKS GRIZZLY GDAŃSK (dalej Sekcja).  
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sekcji jest UKS GRIZZLY GDAŃSK, ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk, NIP 584-24-10-646 

(dalej Administrator).  
3. Dane osobowe użytkowników Sekcji przetwarzane są zgodnie ustawą z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 922.) oraz 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych –  „RODO”).  
4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Sekcji traktowana jest przez Administratora w sposób priorytetowy. 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez użytkowników Sekcji dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem,  

ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.  
5. Dokonując wniosku o członkostwo, rejestracji, wszelakich zgłoszeń oraz zapytań w Sekcji poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy 

użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie 
przez Administratora w celu rezerwacji, wykupienia lub zrealizowania danej usługi. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Siłowni mogą 

być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody.  
6. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani prośby o rezerwację, wykupienie lub zrealizowanie danej usługi. 

Prośba ta jest traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana na 
podstawie zawartej umowy o świadczenie usług sportowych i edukacyjnych oferowanych przez Administratora w przypadku zawarcia takiej 
umowy; podstawa ta obejmuje również możliwość kontaktu z Panią/Panem w przypadku odwołania lub przełożenia terminu, zmian w realizacji 

lub uszczegółowienia na postawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z koniecznością wystawienia 
odpowiednich dokumentów podatkowych i księgowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do skorzystania/wykonania z danej 
usługi/wydarzenia lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jednak skorzystanie z usługi/wydarzenia, na potrzeby której dane 

są zbierane. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub w jakimkolwiek dodatkowym zakresie ma 
charakter fakultatywny.  

8. Użytkownikom Sekcji przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 
Podawanie danych osobowych przez użytkowników Sekcji jest dobrowolne. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o 
przetwarzanych danych osobowych organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania.  

9. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co jednak nie ma wpływu na ważność przetwarzania 
danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.  

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli 
zachodzą ku temu podstawy prawne.  

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.  
12. Dane osobowe użytkowników Sekcji nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników 

Sekcji może być przez Administratora powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Sekcji; firmom księgowym 
lub audytorskim, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora; firmom informatycznym 
i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.  

13. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Sekcji organom państwowym, 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.  

14. Strona internetowa Sekcji i Administratora wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas 
korzystania z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.  

15. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:  
a) W zakresie uzasadnionym realizacją danej usługi, Administrator może poprosić użytkownika o podanie następujących danych osobowych: 

 imię i nazwisko 
 adres 

 numer telefonu 
 adres poczty elektronicznej 
 kraj  

 dane uczestnika wydarzenia  
 szczegółowe dane charakterystyczne/dotyczące wyboru usługi  

 
b) Zakres danych każdorazowo dostosowany jest do konkretnej usługi i nie zawiera danych które nie są niezbędne do jej realizacji. 

c) Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: 
 realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury), 

 do kontaktowania się z użytkownikami poprzez rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularzy 
zawartych na naszej stronie. Dane wprowadzane do konkretnych formularzy wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi 
na złożone zapytanie lub wykonanie danej usługi lub działania i nie są dalej wykorzystywane.  

 w celach statystycznych, 
 w celach marketingowych - pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do UKS GRIZZLY GDAŃSK (np. 

promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od 
podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania. 

16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania członkostwa w UKS GRIZZLY GDAŃSK, a po jego zakończeniu 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych i/lub prawnych. W przypadku gdy podstawą prawną do 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce aż do czasu jej wycofania. 

 
……………………………………………….………………………………………………………………………………. 

(data, miejscowość, czytelny podpis członka UKS GRIZZLY 
GDAŃSK) 

 


