
UMOWA  
 

pomiędzy: 
  
Rodzic: ……….., 
PESEL: …-…-…, 
Zamieszkałą: …….., ………, ….., 
E-mail:  ……… ,  

Numer telefonu: ……… ,  
Format zajęć: Online 
 
zwanym/ą dalej  Zleceniodawcą  
  
a 
  
"MIREY ROBOTICS" SP. Z O. O. , z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabskiego, 7a, 53-535 

Wrocław, REGON: 383090561, NIP: 701-09-19-518,– reprezentowaną przez Andrieia 

Natashkina, zwaną dalej Zleceniobiorcą. 
 
 
 

§ 1 

Zleceniodawca oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz niepełnoletniego/niepełnoletniej  

………., ………., zwanego dalej: Dzieckiem.  

 
§ 2 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Dziecka 
zajęcia z programowania w formie online, według autorskiego programu pod nazwą 
szkoła programownia KIDAPP, zgodnie z wybranym przez Zleceniodawcę pakietem. 
         

2. Przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywany za pomocą swojej strony internetowej 
Zleceniobiorcy znajdującej się pod adresem:kid-app.com  

 
3. Zleceniodawca wybiera pakiet zajęć pod nazwą  “ ………… ” 

 
4. Zleceniodawca oświadcza, że Dziecko dysponuje sprzętem umożliwiającym udział w 

zajęciach szkoły  tj. posiada komputer podłączony do sieci internet o minimalnej 
prędkości łącza 3,5 Mb/s.  
 

 
 

 
§ 3 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że ma wiedzę i doświadczenie niezbędne w celu wykonania 
przedmiotu umowy.  
 

2. Zleceniodawca oświadcza, że zakres wiedzy i umiejętności przekazywany w ramach 
szkoły programowania KIDAPP  jest odpowiedni do poziomu rozwoju intelektualnego i 
psychicznego dziecka w danym pakiecie.  



 
 

§ 4 
 

1. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał  się z "Regulaminem szkoły programowania 
KIDAPP" znajdującym się na stronie internetowej Zleceniobiorcy i akceptuje ten 
regulamin bez zastrzeżeń.  

 
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o którym mowa w pkt 1.  

 
3. Zmieniony regulamin Zleceniobiorca zamieści na stronie internetowej, a o zmianie 

poinformuje Zleceniodawcę drogą elektroniczną.    
 

 
§ 5 

 
1. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał  się z harmonogramem zajęć dla wybranego 

pakietu, znajdującym się na stronie internetowej Zleceniobiorcy i akceptuje ten 
harmonogram bez zastrzeżeń.  

 
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, o którym mowa w pkt 1.  

 
3. Zmieniony harmonogram Zleceniobiorca zamieści na stronie internetowej, a o zmianie 

poinformuje Zleceniodawcę drogą elektroniczną.    
 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania przez Dziecko harmonogramu zajęć.  
            

 
 

§ 6 
 

1. Zleceniodawca oświadcza, że stan zdrowia Dziecka pozwala na udział w zajęciach 
szkoły programowania KIDAPP.  

       
2. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie zajęć z udziałem Dziecka 

w celu weryfikacji jakości nauczania. Zgoda obejmuje utrwalenie wizerunku dziecka i 
jego głosu.  

 
 

§7  

1. Opłata za udział Dziecka w zajęciach szkoły programowania KIDAPP wynosi …. zl  
 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy opłatę, o której mowa w  pkt 1  
 
jednorazowo - najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć  

 
3. Opłatę należy uiścić przelewem za pośrednictwem strony internetowej Zleceniobiorcy:  

https://kid-app.com/pay 
 
4. Niezachowanie terminu/terminów uiszczenia opłaty może spowodować odmowę 

przyjęcia Dziecka na zajęcia.  
 



5. Jeżeli rodzic nie jest zadowolony z nauki dziecka, może ubiegać się o zwrot pieniędzy 
za cały okres nauki, jednak nie później niż w ciągu 28 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy, w takim przypadku szkoła zobowiązuje się do wypłacenia 
rodzicowi pozostałej kwoty, czyli różnicy kwoty całkowitej pomniejszonej o ilość 
odbytych lekcji, w ciągu 14 dni roboczych. 

  
 
 

§ 8 

1. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża Zleceniobiorcy zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych swoich oraz Dziecka podanych w niniejszej umowie w celu zawarcia i 
wykonania niniejszej umowy.  

2. Zleceniobiorca jako administrator danych, o których mowa w pkt 1 na podstawie 
przepisów 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 (RODO) informuje Zleceniodawcę, co następuje:  

 

● administratorem danych osobowych jest "MIREY ROBOTICS" SP. Z O. O. , z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabskiego 7a, 53-535 Wrocław, REGON: 
383090561, NIP: 701-09-19-518 

● dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłącznie wykonania niniejszej 
umowy   

● odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z którymi administrator 
zawiera umowy na obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę internetową. 
Szczegółowe dane o aktualnych odbiorcach danych są dostępne na każde 
żądanie. 

● dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego z 
administratorem, a także po zakończeniu tego stosunku przez 5 lat.  

● posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, 

● ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa, 

● podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania niniejszej 
umowy   

● dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – 
nie służą profilowaniu.   

 

 
 

§ 9 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, zgodnie z wybranym pakietem zajęć.  
2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w ciągu 7-dniowego okresu 

wypowiedzenia, bez zwrotu opłaty za kurs, z wyjątkiem paragrafu 7 pkt 5 niniejszej 
umowy.                                                                                                                                                

● Odstąpić od umowy uczeń lub rodzic może w przypadku nieprzestrzegania 
"Regulaminy szkoły" zamieszczonego na stronie internetowej szkoły; 



nieprzestrzegania przez szkołę punktów umowy w stosunku do ucznia 
opisanych powyżej; wymuszonych przyczyn rodzinnych, które uniemożliwiają 
rodzicowi lub uczniowi kontynuowanie nauki, z wyjątkiem pisma wysłanego z 
trzydniowym wyprzedzeniem do szkoły z podaniem przyczyny czasowej 
nieobecności na kursie i późniejszego powrotu na wykupiony kurs. 

● Warunkiem wypowiedzenia umowy przez szkołę jest nieprzestrzeganie przez 
ucznia "Regulaminu szkoły", który znajduje się na stronie internetowej szkoły; 
nieprzestrzeganie przez rodzica lub ucznia postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do szkoły opisanej powyżej; nieobecność na zajęciach w ciągu 
jednego miesiąca kalendarzowego w szkole, wyjątek stanowi 3-dniowy list 
wysłany wcześniej do szkoły z podaniem przyczyny czasowej nieobecności i 
późniejszy powrót na wykupiony kurs. 

 
 

 
§ 10 

1. Niniejsza umowa jest zawierana elektronicznie.  
2. Skany umowy strony będą traktowały jako oryginalny dokument, a zeskanowane 

podpisy - za złożone własnoręcznie.  
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

elektronicznej. 
 

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
 
 

§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać 
polubownie, a gdy to okaże się niemożliwe, właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 
powszechny.  
 
 

Zleceniodawca                                                        Zleceniobiorca 

 


