
UMOWA 

 

UMOWA nr ..…../A/2019 o warunkach odpłatności za kurs ‘Akademia Leczenia 

Żywieniowego’ prowadzony przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, 

Dojelitowego i Metabolizmu. 

 

Umowa zawarta w Krakowie w dniu …………… pomiędzy Panią/em: 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres korespondencyjny: 

PESEL: 

Przyjętym w poczet słuchaczy kursu ‘Akademia Leczenia Żywieniowego’, zwanego dalej 

‘Uczestnikiem’, a 

Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (zwanym 

dalej ‘POLSPEN’) 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za kurs pt. Akademia Leczenia 

Żywieniowego 

§2 

POLSPEN oświadcza, że 

- spełnia warunki kadrowe i sprzętowe do prowadzenia kursu, 

- szczegółowe warunki realizacji kursu zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin 

wykładów, ćwiczeń i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z 

ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia będą podawane do 

wiadomości Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej akademia.polspen.pl przed 

rozpoczęciem każdego miesiąca, w którym odbędą się zajęcia, 

- podjęte przez Słuchacza zajęcia mają charakter doskonalący, 

- pobiera opłaty wyłącznie za zajęcia edukacyjne. 

 

§3 

POLSPEN zobowiązuje się do: 

- przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez Wykładowców posiadających odpowiednie 

kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, 



- zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, 

- zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej kursu, 

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu kursu, 

- udostępnieniu na stronie internetowej akademia.polspen.pl planu i programu kształcenia, 

- wydania świadectwa ukończenia kursu po jego zakończeniu 

 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

- uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych określonych programem kursu oraz 

uzyskania wymaganych zaliczeń, 

- terminowego wnoszenia opłaty za studia 

Opłata wynosi 6000 PLN dla osób niebędących członkami POLSPEN oraz 5500 PLN dla 

członków POLSPEN. 

Konto do wnoszenia opłat: 75102010550000970200158808 

Opłata może zostać wniesiona: 

a. jednorazowo, w formie pojedynczej płatności w terminie do 31 października 2019 

b. w dwóch równych ratach, pierwsza w terminie 31 października 2019, a druga w 

terminie 31 stycznia 2019 

c. w czterech równych ratach (uczestnicy niebędący członkami POLSPEN  - w 4 

równych ratach, każda z rat w wysokości 1500 PLN, uczestnicy będący członkami 

POLSPEN – w 3ratach w wysokości 1500 PLN, 1 rata w wysokości 1000 PLN) w 

terminach: 31 października 2019, 31 grudnia 2019, 31 marca 2020 i 31 maja 2020 

 

Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego POLSPEN. 

Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania POLSPEN o zmianach w jego 

danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. 

W przypadku nieuiszczenia wpłaty w terminie, Kierownik kursu wzywa Uczestnika do jej 

uiszczenia w terminie 7 dni, pod rygorem skreślenia z listy uczestników. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników. 

 

§4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu. 

2. Niniejsza umowa wygasa po zakończeniu kursu 

3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed terminem w przypadku 

- skreślenie Uczestnika z listy uczestników kursu 



- złożenia pisemnej rezygnacji z kursu 

 

§5 

1. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. 

2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

1. Uczestnik może domagać się zwrotu całości opłaty w przypadku odstąpienia od 

niniejszej umowy przed rozpoczęciem kursu. 

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub skreślenia Uczestnika z listy 

uczestników kursu, Uczestnik może ubiegać się, po złożeniu pisemnego wniosku 

zawierającego jego adres konta bankowego, o zwrot części opłaty proporcjonalnej do 

nieodbytych zajęć objętych planem kursu, licząc od dnia kiedy wypowiedział umowę 

lub został skreślony z listy. 

3. W przypadku niewniesienia stosownych opłat POLSPEN wszczyna postępowanie 

windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do 

odbytych zajęć objętych planem kursu. 

 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Uczestnik:       Kierownik Studiów: 

 

--------------------------      ------------------------------ 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o 

zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania. 

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/GDPR) informujemy, że Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest  Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i 

Metabolizmu (POLSPEN) z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa, NIP 

526-21-75-329, REGON 013042712, KRS 0000146962 - zwany dalej Administratorem. 

POLSPEN reprezentowany jest przez Prezesa Towarzystwa – prof. dr n. med. Stanisława 

Kłęka oraz Członków Zarządu. 

Kontakt: 

- listownie : pod adresem POLSPEN, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina; 

- drogą mailową: prezes@polspen.pl 

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora – Michałem Nowakiem. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: 

- listownie pod adresem: POLSPEN, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina, z dopiskiem Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych/IODO; 

- drogą telefoniczną pod numerem: (12) 444 65 26 

- drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres biuro@polspen.pl; 

 

Jakakolwiek zmiana na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie będzie miała 

wpływu na wyżej wskazany sposób kontaktu. 

2. W jaki sposób będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez nas w zakresie podanym przez Panią/Pana 

za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z POLSPEN w celu 

świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem kursu, a mianowicie: 

- zawarcia z Panią/Panem umowy na przeprowadzenie kursu (zwana dalej „Umową”) oraz 

prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na żądanie 

Pani/Pana przed zawarciem umowy; 



- realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych, w tym 

obowiązków archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi 

roszczeniami (art. 6 ust.  lit. f RODO), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez POLSPEN; 

- kontaktu z uczestnikami kursu w celu przekazywania informacji organizacyjnych 

dotyczących samego kursu; 

- w razie wyrażenia dodatkowych zgód( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie i w celach 

wskazanych w treści tych zgód; 

3. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane Pani/Pana dane osobowe? 

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym przy 

zastosowaniu mechanizmów minimalizujących ilość przekazywanych danych, Pani/Pana dane 

przekazywane będą: 

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów prawa; 

- współpracownikom POLSPEN – prowadzącym zajęcia, realizujących proces szkolenia i 

zajmujących się organizacją kursu – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kursu; 

- podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom 

hostingowym w zakresie gromadzenia danych przez Administratora na zewnętrznych 

serwerach; 

- podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską/kontrolną względem 

Administratora; 

- podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi archiwizacji dokumentów na rzecz 

Administratora; 

 

 W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie 

będą przekazywane do państw trzecich( poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do 

organizacji międzynarodowych bez Pani/Pana odrębnej, jasno wyrażonej zgody; 

4. Przez jaki okres będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez POLSPEN do czasu wykonania umowy, a 

także po jej zakończeniu w celach związanych z: 

- archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym kursem; 

- dochodzeniem roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy ( maksymalnie przez 6 lat od 

dnia zakończenia wykonywania umowy); 

-  wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 



podatkowych i rachunkowych( co do zasady przez 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku); 

- w przypadku wyrażenia Pani/Pana zgody na przetwarzanie w innych celach (np. 

marketingowych – newslettera, informacji o innych prowadzonych przez POLSPEN kursach 

lub szkoleniach), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania 

przedmiotowej zgody; 

 

5. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem zawarcia i 

wykonania Umowy.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia 

danych. 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLSPEN, ma 

Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 

Inspektorem Ochrony Danych w jeden ze sposobów wskazanych na wstępie. 

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO 

– może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

 

Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. 

………………………………………………… 

(data i podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLSPEN w celu 

świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem kursu. 

…………………………………………………… 

(data i podpis) 

Podstawy prawne: 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), 

- rozporządzenie 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/ RODO) ( Dz. Urz. UE L 2016 Nr 

119, s.1) 


