Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez
Małopolską Akademię Nabywania Umiejętności
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1. Organizatorem zajęć (Kursów) jest firma Małopolska Akademia Nabywania Umiejętności
(MANU), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nazwą: MANU Marzena Kęska, z
siedzibą przy ul. Leśnej 1, 34-730 Mszana Dolna, o nadanym numerze NIP: 6812067500.
2. Organizując Kursy na terenie placówek edukacyjnych Organizator zapewnia:
- lekcje prowadzone przez instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym i kompetencjami do
przekazywania wiedzy z danej dziedziny,
- potrzebne urządzenia i akcesoria.
3. Zapisanie dziecka na dany Kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który
przez cały okres organizacji zapisów i trwania Kursów widnieje na stronie internetowej: https://
manuonline.pl.
4. Na życzenie rodziców lub dyrektorów w danej placówce odbywają się bezpłatne zajęcia
pokazowe, w których uczestnictwo dziecka nie zobowiązuje do uczestnictwa w całym
Kursie.
5. Każdy z Kursów dzieli się na dwa semestry liczące po 14 cotygodniowych zajęć (łącznie 28),
chyba że zostanie to ustalone inaczej w danej placówce.
6. Poszczególne Kursy rozpoczynają się pod warunkiem, że zapisze się na nie minimalna liczba
Uczestników. Grupy minimalne to 10, maksymalne to 25 Uczestników.
7. Zapisy na Kursy odbywają się u wyznaczonej osoby w danej placówce, o czym rodzice zostaną
poinformowani przez dyrekcję.
8. Terminy odbywania się zajęć z danego Kursu są ustalane z dyrekcją danej placówki.
9. Jeżeli któreś z zajęć nie odbędą się w zaplanowanym terminie, Organizator zorganizuje je w
dogodnym terminie późniejszym. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku, gdy zajęcia nie
odbędą się z winy placówki i instruktor nie zostanie przez nią poinformowany o tym fakcie
minimum trzy dni robocze wcześniej.
10. Organizator prowadzi dokumentacj zaj zawierającą listy obecności z imieniem i nazwiskiem
Uczestnika oraz numerem kontaktowym do rodzica/opiekuna prawnego. Zebrane dane są
wykorzystywane wyłącznie do: 1. odnotowania informacji o obecności Uczestnika na
zajęciach, 2. przekazania telefonicznie istotnych informacji odnośnie danego Kursu, 3. druku
dyplomu dla Uczestnika na zakończenie Kursu. Zebrane dane nie będą udostępniane innym
podmiotom, a po zakończonych Kursach zostaną usunięte z bazy (więcej informacji na ten
temat znajduje się w rozdziale Polityka prywatności firmy MANU).
11. Płatność za Kursy rozliczane semestralnie z rodzicami należy uiścić z góry do końca
pierwszego miesiąca regularnego odbywania się zajęć w danym semestrze, u instruktora lub
przelewem na rachunek bankowy: 37 1140 2004 0000 3002 7789 8780 (w tytule przelewu
prosimy o wpisanie imienia i nazwiska Uczestnika, nazwy Kursu, którego dotyczy
płatność, a także nazwy placówki).
12. W przypadku wystąpienia ważnego powodu, dla którego Uczestnik nie będzie mógł dalej
uczęszczać na opłacony już Kurs (np. powód zdrowotny, zmiana miejsca zamieszkania),
prosimy o mailowy kontakt z biurem Organizatora. W przypadku nieuczęszczania Uczestnika
na zajęcia bez udokumentowanego ważnego powodu uiszczona cała lub częściowa opłata za
kurs nie zostanie zwrócona.
13. W przypadku wstrzymania nauki stacjonarnej w placówkach edukacyjnych na okres:
a) krótszy niż miesiąc – zajęcia zostaną zorganizowane w późniejszym terminie

b) dłuższy niż miesiąc – zajęcia będą organizowane w formie zdalnej do momentu przywrócenia
stacjonarnej nauki.
W przypadku wystąpienia wyżej opisanej sytuacji Organizator nie zwraca opłat uiszczonych za
kursy, lecz organizuje zastępcze zajęcia w formie online.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć w przypadku sytuacji, w
której instruktor nie będzie mógł na nie dotrzeć. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do
zorganizowania ich w późniejszym, ustalonym z placówką terminie.
15. Jeżeli urządzenie elektroniczne lub akcesoria wykorzystywane przez instruktorów do
prowadzenia zajęć ulegną zniszczeniu z winy Uczestnika, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowej rzeczy.

Polityka prywatności firmy MANU
Dbamy o prywatność naszych Uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych i chcemy,
aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej
prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych
osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informujemy, że:
▪

administratorką Państwa danych osobowych jest Marzena Kęska, przedsiębiorczyni
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MANU Marzena Kęska, wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, z numerem NIP: 6812067500 i numerem REGON: 367561553, pod
adresem: ul. Leśna 1, 34-730 Mszana Dolna. Pod numerem telefonu: 731 257 752 mogą
Państwo skontaktować się z administratorką danych osobowych, jeśli chcą Państwo skorzystać
ze swoich praw. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

▪

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania danego kursu, nie dłużej niż
przez 11 miesięcy;

▪

przysługuje Państwu prawo żądania:

- dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii Państwa danych (art. 15 RODO
lub, jeśli ma to zastosowanie, art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
- ich sprostowania (art. 16 RODO),
- usunięcia (art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
- A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych.

