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REGULAMIN 

 

 

Uczestnictwo 

  

1. Organizatorem zajęć jest firma MatMan Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Adrian Kwela 
z siedzibą w Bydgoszczy, NIP: 953-244-91-07, REGON:341478281, zwana dalej Organizatorem. 

 

2. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która w prawidłowy sposób dokona rezerwacji terminu zajęć. 

 

3. Aktualny cennik oraz obowiązujące rabaty znajdują się na stronie www.matman.pl 
w zakładce „Cennik”. 

 

4. W celu zarezerwowania terminu oraz ustalenia miejsca zajęć niezbędny jest kontakt 
z Organizatorem w jednej z dostępnych form (formularz kontaktowy, e-mail lub kontakt 
telefoniczny). Termin zajęć uważany jest za zarezerwowany dla Uczestnika dopiero 
po potwierdzeniu go przez obie strony (Organizatora i Uczestnika). 

 

5. Na zajęciach Uczestnik powinien posiadać wszystkie niezbędne materiały, których używa 
w szkole / na uczelni (zeszyt, podręcznik, przybory szkolne niezbędne do realizacji danego 
materiału np. linijka, cyrkiel). 

 

6. Zajęcia można odwołać do 24h przed ustalonym wcześniej terminem bez podania ważnej 
przyczyny – w tej sytuacji nie wiąże się to z konsekwencjami finansowymi. 
 

7. Chęć zmiany trybu zajęć ze stacjonarnych na zajęcia on-line lub odwrotnie należy zgłaszać 
bezpośrednio nauczycielowi na co najmniej 24h przed planowanymi zajęciami. 

 

8. Zajęcia odwołane lub skrócone (np. spotkanie miało trwać dwie godziny, a będzie trwało jedną) 
na mniej niż 24h przed ustalonym terminem bez podania ważnej przyczyny są pełnopłatne 
po ustalonej stawce.  
 

9. Jeżeli informacja o zmianie trybu zajęć nastąpi w czasie krótszym niż 24h przed planowanymi 
zajęciami, może być ona potraktowana jak odwołanie zajęć, co wiązać się będzie 
z konsekwencjami wskazanymi w punkcie 8. 

 

10. Płatności za zajęcia dokonywane są każdorazowo po zakończeniu spotkania lub za cały miesiąc 
z dołu lub z góry.  
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Płatności 

 

1. Płatności za korepetycje, kursy, szkolenia dokonywane są w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej – przelewem na konto. 

 

2. Dane do przelewu na konto podawane są na indywidualną prośbę Klienta. 

 

3. Tytuł przelewu obowiązkowo powinien zawierać dane Klienta oraz przedmiot usługi wraz 
z terminem jej realizacji. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 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) chcielibyśmy 
Państwa poinformować, że: 

 

• administratorem Państwa danych osobowych jest Adrian Kwela prowadzący działalność 
gospodarczą jako MatMan Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Adrian Kwela znajdującej się 
przy al. Powstańców Wielkopolskich 26/5, 85-090 Bydgoszcz 

• podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej 
między Państwem a Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym MatMan umowy (w formie 
elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda na przetwarzanie danych 
(zgoda dobrowolna) 

• Państwa dane pozyskujemy wyłącznie na drodze e-mailowej, telefonicznej/SMS-owej 
oraz w przekazie bezpośrednim 

• Będziemy przetwarzać Państwa dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także 
przesłania naszych informacji handlowych i marketingowych. Oznacza to, że oprócz 
kontaktu związanego bezpośrednio z realizacją umowy możemy przesłać Państwu 
informację o aktualnych zniżkach, promocjach, zmianach w ofercie oraz dodatkowych 
zajęciach, które organizujemy (za Państwa zgodą). Ponadto Państwa dane będą 
przetwarzane w celach realizacji czynności podatkowych, skarbowych, a także 
ewentualnej windykacji należności. 

• Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum 
Edukacyjno-Szkoleniowym MatMan, zewnętrzną firmę prowadzącą księgowość Centrum. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

• Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej lub 
elektronicznej, w miejscach zabezpieczonych kluczem lub hasłem 

• Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz po jej 
zakończeniu, chyba że zostanie podjęta decyzja o wycofaniu zgody handlowej lub 
marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy 
i celów prawnie uzasadnionych 

• Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać drogą 
e-mailową na adres kontakt@matman.pl lub SMSem na numer +48 504 440 445 

• Jeżeli uznają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mogą Państwo 
wnieść skargę do organu nadzorczego 

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne 
w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych 
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W KOREPETYCJACH I KURSACH W CENTRUM 
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYM MATMAN OPRACOWANY NA CZAS PANDEMII COVID - 19 

 

1. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID - 19, organizacja zajęć w Centrum, 
uwzględnia wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie 
organy, w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

 

2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach ze świadomością zagrożeń występujących z związku 
z trwającą pandemią COVID -19.  

 

3. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia 
kogokolwiek z uczestniczących w zajęciach, niezwłoczna jest izolacja oraz zgłoszenie do 
odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu, a także poinformowanie 
o tym fakcie właściciela Centrum. 

 

4. Uczestnictwo w zajęciach wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących 
podczas pandemii COVID - 19 tj.:  

 

a) liczbę osób przebywających w salach weryfikuje nauczyciel, 

b) zalecane jest korzystanie przez użytkowników z własnego sprzętu (linijka, 
długopis, kalkulator itp.),  

c) niezwłoczne informowanie nauczyciela o wszelkich zdarzeniach mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo, 

d) osoby uczestniczące w zajęciach (w tym nauczyciel, opiekun, uczeń) na terenie 
obiektu nie mają obowiązku zakrywania twarzy, 

e) obowiązkowa dezynfekcja rąk po przybyciu na zajęcia, jak również po zakończeniu 
zajęć, 

f) po zakończeniu zajęć, rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu.  

 

5. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem z treścią regulaminu wraz z załącznikiem oraz klauzuli informacyjnej 
RODO i akceptuję ich treść. 

 

 

 

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

    Data i podpis Uczestnika/Opiekuna      Imię i Nazwisko Uczestnika (czytelnie) 


