UMOWA ZLECENIE
Zawarta w dniu…............................pomiędzy rodzicem/opiekunem.....................................................................
Imię i nazwisko ucznia:.......................................................zamieszkałym/ą w………...............................................
kod pocztowy.............................ul............................................................numer.............tel...................................
adres email:............................................................................. …….....zwanym w treści umowy „zleceniodawcą",
a Fulnart Edukacja Muzyczna z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Mickiewicza 15, NIP 6391893731 zwanym dalej
„zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez Krzysztofa Fulneczka, który prowadzi działalność gospodarczą w
formie usług muzycznych, o następującej treści:
§ 1.

Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi indywidualnej nauki gry na
instrumencie/lekcji śpiewu z emisją głosu (niepotrzebne skreślić)…………………………………….(nazwa instrumentu)

w wymiarze………………..lekcji miesięcznie (………….minut) w terminie od ………………………..Lekcje odbywać się
będą w (miejscowość) ………………………..………………………… ul …………………………………………..…..numer………………...
§ 2.

Za każdą zrealizowaną lekcję zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie w
kwocie………… zł brutto, słownie …………………………………………………..Wynagrodzenie płatne będzie w
miesięcznych odstępach czasu, na postawie wystawionej i wysłanej przez zleceniobiorcę na adres mailowy
zleceniodawcy faktury, po każdym miesiącu przeprowadzonych zajęć. Jeżeli zleceniodawca zdecyduje się na
faktury wysyłane pocztą tradycyjną do miesięcznej kwoty czesnego zostaną doliczone koszty wysyłki w/w
faktur w wysokości 5 zł.
§ 3.

Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, przez którąkolwiek ze
stron lub do czasu zakończenia określonego cyklu nauki. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym, bez możliwości jej ponownego zawarcia, jeżeli zleceniodawca zalega z zapłatą za usługę
przez okres 30 dni.

1

§ 4.

Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem bieżącego roku szkolnego, poza dniami ustawowo wolnymi od
zajęć dydaktycznych. Informacje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym
znajdują się na stronie internetowej www.fulnart.pl w zakładce „Aktualności”. Można je uzyskać także
bezpośrednio u nauczyciela instrumentu lub dyrekcji.
§ 5.

Zleceniodawca powierza Fulnart Edukacja Muzyczna ul. Mickiewicza 15, 47 – 450 Krzyżanowice NIP 639-18937-31, w trybie art. 28 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L 119, s.1 – dalej
RODO, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
§ 6.

Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza F. H. U. Fulnart do
przetwarzania.
§ 7.
Fulnart Edukacja Muzyczna będzie przetwarzała na podstawie niniejszej umowy następujące dane: imię

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, seria i numer dokumentu tożsamości, numer
rachunku bankowego, oraz imię nazwisko dziecka, które podejmuje naukę, jego datę i miejsce urodzenia, seria
i numer dokumentu tożsamości.
§ 8.

Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Fulnart Edukacja Muzyczna wyłącznie w
celu prowadzenia zajęć, których niniejsza umowa dotyczy, wystawiania i przechowywania faktur oraz
dokumentów księgowych, a także korespondencji mailowej i tradycyjnej.
§ 9.

Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek dziecka lub ucznia dorosłego zarejestrowanych podczas zajęć oraz koncertów
organizowanych przez Fulnart Edukacja Muzyczna na stronie internetowej firmy (www.fulnart.pl), profilu
społecznościowym (Facebook), oraz w innych mediach, również w celach promocyjnych firmy. Niniejsza
zgoda może być odwołana w każdym czasie, w formie pisemnej.
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§ 10.

Opłaty za naukę należy regulować na podstawie otrzymanych faktur zgodnie z określonym terminem płatności
(7 dni roboczych liczonych od dnia wystawienia faktury) wysyłanych na adres e-mail zleceniodawcy. Numer
konta do przelewu znajduje się na fakturze. W tytule przelewu wpisać należy numer faktury. W przypadku
nieprzestrzegania przez zleceniodawcę określonego na fakturze terminu płatności będą naliczane odsetki za
zwłokę w kwocie 2,50 zł brutto za każdy dzień zwłoki. Zleceniodawca zostanie także obciążony kosztami
wezwań do zapłaty oraz ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.
§ 11.

Skorzystanie z przez Zleceniodawcę z usług nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach działalności Fulnart
Edukacja Muzyczna poza realizacją niniejszej umowy, lub zatrudnienie nauczyciela bezpośrednio przez

zleceniodawcę upoważnia Fulnart Edukacja Muzyczna do obciążenia Zleceniodawcy karą umowną w
wysokości 50 000,00 zł Niniejszy zapis odnosi się także do osób, które były pracownikami Fulnart Edukacja
Muzyczna w ostatnich 24 miesiącach.
§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych ustaw na podstawie których Fulnart Edukacja Muzyczna realizuje niniejszą umowę.
§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Zapoznałem/am się z regulaminem działalności Fulnart Edukacja Muzyczna dostępnym na stronie internetowej
www.fulnart.pl i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że powyższe dane osobowe podałam/em zgodnie ze stanem faktycznym i jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (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 (RODO). Dane zgromadzone są wyłącznie do użytku
wewnętrznego
administratora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą mailową na podany przeze mnie adres email.
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

...........................................

……………………………….

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że udzielam firmie Fulnart Edukacja Muzyczna z siedzibą w
Krzyżanowicach 47-450, ul. Mickiewicza 15, NIP 6391893731, REGON 243091490 zgody na nieodpłatną
publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój/mojego dziecka zarejestrowany
podczas zajęć oraz koncertów organizowanych przez F.H.U. Fulnart Edukacja Muzyczna na stronie
internetowej firmy (www.fulnart.pl), profilu społecznościowym (Facebook), oraz w innych mediach, również
w celach promocyjnych firmy.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw związanych z ochroną
danych osobowych moich oraz moich dzieci, w szczególności o prawie żądania od w/w firmy jako od
administratora moich danych osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do
wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Wycofanie powyższej zgody lub brak udzielonej zgody równoznaczny jest z brakiem możliwości
uczestnictwa ucznia w organizowanych koncertach i innych wydarzeniach publicznych.

Zleceniodawca
……………………………….
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