
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH  

W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA KODOWANIA 

NR _________/ __________/_________ 

zawarta pomiędzy: 
 
Pomorską Fundację Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Gdyni, przy ul. Plac Kaszubski nr 8, 
lok. 205, 81-350 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498762, o numerze REGON: 222045640, NIP: 
5862289739, zwaną dalej „Realizatorem”, reprezentowaną przez: ______________ - na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa 
 
a  
 
Panem/ią _________________________  
zamieszkałym/ą przy ul. _________________________ , _____ - _________ _______________________ 
PESEL _________________________ 
tel.: _________________________ 
adres email: _________________________ 
 
zwanym/ną dalej „Uczestnikiem”, 

zwanymi łącznie „Stronami” 

o treści następującej. 

Mając na uwadze, że: 

1. Realizator, działając przy współpracy z Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie, przy 

Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, będącą organizatorem Szkoły Kodowania, realizuje 

Projekt Szkoły Kodowania w ramach międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center, [dalej: 

Projekt Szkoła Kodowania] 

2. Projekt Szkoła Kodowania jest finansowany ze środków Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, 

przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa 

3. Celem Projektu Szkoła Kodowania jest rozwijanie kompetencji przyszłości tak, aby zwiększać 

szanse w życiu społecznym i zawodowym 

4. Mając na uwadze zakwalifikowanie się przez Uczestnika do udziału w Projekcie Szkoła 

Kodowania, zamiarem Realizatora jest przeprowadzenie na rzecz Uczestnika szkolenia 

o  tematyce _______________ oraz przeprowadzenie działań mających na celu zwiększenie jego szans 

na rynku pracy [dalej: Cel Projektu], 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Umowa reguluje zasady udziału Uczestnika w Projekcie Szkoła Kodowania. Przedmiotem 

niniejszej Umowy jest świadczenie przez Realizatora na rzecz Uczestnika usługi szkoleniowej 

w zakresie programowania w tematyce _____________ na zasadach poniżej określonych. 

 
§ 2 

SZKOLENIE 

1. Realizator zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Uczestnika szkolenie w zakresie 

programowania w tematyce _________________ w trybie _______ [dalej: Szkolenie]. 

2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w terminie od __________ r. Program Szkolenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. W ramach szkolenia Realizator zapewni Uczestnikowi: 

a) Możliwość uczestnictwa w spotkaniu zdalnym wprowadzającym do szkolenia; 

b) _____ godziny dydaktyczne zajęć teoretyczno-praktycznych przeprowadzonych w trybie 

__________, tj. od __________ do __________ w godzinach __________- __________, gdzie każda godzina 

dydaktyczna obejmuje 55 min; 



c) Przeprowadzenia zajęć z udziałem wykwalifikowanych, wcześniej zweryfikowanych 

przez Realizatora, trenerów posiadających doświadczenie w zakresie 

technologii przewidzianych w programie kursu; 

d) Infrastrukturę techniczną niezbędną do uczestnictwa w Szkoleniu; 

e) Certyfikat potwierdzający nabyte zdolności podczas szkolenia, jeśli Uczestnik zrealizował 

cały zakres materiału merytorycznego przedstawionego w trakcie szkolenia oraz 

wykazał się minimum 90% obecności w trakcie zajęć oraz zdanie egzaminu końcowego 

na minimum 60%. 

4. Szczegółowe zasady realizacji szkolenia określa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Szkoła 

Kodowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy [dalej: Regulamin]. 

5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zajęć szkoleniowych określać będzie 

harmonogram realizacji usługi szkoleniowej, przesyłanym przez Realizatora na wskazany 

adres mailowy Uczestnika [dalej: Harmonogram]. 

6. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian Harmonogramu poszczególnych dni szkoleniowych 

z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn niezależnych od Realizatora (Siła Wyższa). 

Nowy termin zostanie w miarę możliwości ustalony przez Realizatora z uwzględnieniem 

sugestii Uczestników Szkolenia. Zmiana harmonogramu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym 

nie stanowi zmiany Umowy i nie stanowi nieprawidłowego wykonania Umowy przez 

Realizatora. Na potrzeby niniejszej Umowy pod pojęciem Siły Wyższej Strony zgodnie 

rozumieją zdarzenie: (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe (lub prawie niemożliwe) 

do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: działania wojenne 

wykonywane przez władze cywilne lub wojskowe, pożary, tornada, huragany, sztormy, 

powodzie, wybuchy, embarga, mobilizacje, bunty, epidemie, strajki, zamknięcia zakładów, 

ograniczenia w organizowaniu spotkań/zgromadzeń, działalności szkoleniowej 

lub ograniczenia w przemieszczaniu się, restrykcje prawne, braki energii. 

7. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Realizator, po uzyskaniu od Uczestnika zgody w formie 

pisemnej lub wiadomości e-mail, uprawniony jest do zmiany trybu przeprowadzenia szkolenia 

z formy stacjonarnej na tryb zdalny prowadzony przy wykorzystaniu metod i technik 

kształcenia na odległość. Zmiana trybu realizacji szkolenia na zasadach określonych w zdaniu 

poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu. 

Realizator zapewnia, iż wykorzystywane przez niego do przeprowadzenia szkolenia metody 

i techniki kształcenia na odległość będą odpowiednie do przedmiotu szkolenia i będą 

umożliwiały prawidłową realizację szkolenia. 

 
§ 3 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Realizator oświadcza, że posiada uprawnienia i warunki do należytego wykonania 
zobowiązania, a kadra trenerska realizująca Program Szkolenia posiada odpowiednie 
kwalifikacje. 

2. Uczestnik oświadcza, że w szczególności znane są mu warunki niniejszej umowy, Regulaminu 
uczestnictwa w Projekcie, zasady odpłatności w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z 
udziału w Projekcie oraz zasady informowania Uczestnika na temat Harmonogram szkolenia. 

3. Realizator zobowiązuję się do zrealizowania pełnego programu szkolenia stanowiącego 
załącznik numer 1 do niniejszej umowy. 

4. Mając na uwadze Cel Projektu, Uczestnik zobowiązuje się współpracować przy realizacji 

wszystkich świadczonych na jego rzecz usług przez Realizatora w sposób dążący do osiągnięcia 

niniejszego Celu. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w kursie, stanowiącego załącznik numer 

2 do niniejszej umowy; 
b) powiadamiania o swojej nieobecności najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć 

szkoleniowych; 
c) dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, wezwania sądowego, pisemnego oświadczenia wraz 

z podaniem przyczyny nieobecności lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę 
nieobecności najpóźniej w drugim dniu nieobecności; 

d) ukończenia szkolenia i pełnego udziału w realizacji Projektu, pod warunkiem obowiązku 
dokonania opłaty za świadczone na jego rzecz usługi na zasadach określonych w § 4 ust. 
1 Umowy. 



6. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że w związku z realizacją szkolenia na jego rzecz koszt 
udziału Uczestnika w Szkoleniu jest finansowany przez Fundację Orange. Uczestnik 
jednocześnie jest świadomy tego, że Projekt realizowany jest na skutek współpracy Realizatora 
z Fundacją Orange i Fundacja Orange w każdym czasie może podjąć decyzję o przerwaniu 
lub zakończeniu realizacji Projektu. 

7. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność zastosowania treści przekazywanych 
na szkoleniu w praktyce przez Uczestnika. Realizator nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne niezrealizowanie przez Uczestnika zakładanego materiału lub nieosiągnięcie 
zakładanego poziomu wiedzy.  

§4  
OPŁATY 

 
1. Udział w Szkoleniu jest bezpłatny, przy czym w przypadku: 
a) rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie na 14 dni roboczych przed terminem pierwszego 

spotkania w ramach Projektu lub w terminie późniejszym,  
b) niespełnienia przez Uczestnika warunku aktywnego uczestnictwa w min. 90% zajęć 

szkoleniowych. 
Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wskazanych w ust. 3 poniżej kosztów przygotowania 
do realizacji szkolenia, poniesionych przez Realizatora, w wysokości 5000 zł brutto. 

2. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że koszt udziału w Szkoleniu został w 100% 
sfinansowany w ramach Programu Orange Digital Center, opracowanego przez Fundację 
Orange z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, 
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000241397, o numerze 
NIP 521 336 79-97 i o numerze REGON 140280040. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w celu realizacji Projektu, w szczególności w celu 
zorganizowania szkolenia Realizator ponosi koszty obejmujące m.in. koszt kadry 
szkoleniowej, koordynatora szkolenia, koordynatora merytorycznego, koszty materiałów 
szkoleniowych i zaplecza technicznego. Koszty te wynoszą łącznie 5000 zł brutto 
na Uczestnika.   

4. W sytuacjach określonych w ust. 1 powyżej Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Realizatora kwoty 5000 zł w terminie 7 dni od dnia rezygnacji przez niego z udziału 
w Projekcie. Należność zostanie przez Uczestnika wpłacona na wskazany przez Realizatora 
numer rachunku bankowego. 

 

§ 5 
WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Uczestnik, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić 

od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. Wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego może skorzystać Uczestnik 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Po upływie przedmiotowego terminu prawo 
do odstąpienia od Umowy wygasa. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z zasadami 
niniejszego ustępu Umowę uważa się za niezawartą. 

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy Uczestnik zgłasza w drodze oświadczenia w formie mailowej 
na adres: kursy@szkolakodowania.com pod rygorem nieważności. Oświadczenie może zostać 
złożone na formularzu odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
do 14 dni roboczych przed terminem pierwszego spotkania w ramach Projektu. Oświadczenie 
o wypowiedzeniu Umowy Uczestnik winien złożyć w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. W oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy Uczestnik winien wskazać przyczynę 
rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału 
w Projekcie po upływie terminu wskazanego powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu 
kosztów przygotowania do realizacji szkolenia na zasadach określonych w § 4 Umowy. 

4. Realizator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) działania siły wyższej (np. katastrofa naturalna, wojna, strajk) lub innych przyczyn 
niezależnych od Realizatora;  

b) nieprawidłowego zachowania Uczestnika podczas szkolenia (np. wulgarność, obecność pod 
wpływem alkoholu lub innych używek), ponieważ takie zachowanie utrudnia 
przeprowadzenie szkolenia oraz stanowi naruszenie praw innych uczestników biorących 
w nim udział, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Uczestnika do poprawy, 

c) zakończenia realizacji Projektu przez Fundację Orange.  
5. W sytuacjach opisanych w ust. 4 powyżej Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, 

ani też żadne odszkodowanie związane z wcześniejszym zakończeniem realizacji Projektu.  



 
§ 6 

KORESPONDENCJA 

1. Wszelką korespondencję do Uczestnika, w tym informacje o terminie rozpoczęcia szkolenia 

oraz zmianach w Harmonogramie Szkolenia, Realizator kierować będzie na adres mailowy 

podany przez Uczestnika w niniejszej Umowie. 

2. Wszelkie reklamacje winny być składane przez Uczestnika pisemnie lub na adres mailowy: 

kursy@szkolakodowania.com. Reklamacje zostaną przez Organizatora rozpoznane 

w maksymalnym terminie 30 dni od ich otrzymania.  
 

§ 7 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Realizatora w celu realizacji niniejszej 

Umowy na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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).  

2. W związku z realizacją Umowy w ramach Projektu Szkoła Kodowania dane osobowe 

Uczestnika mogą zostać udostępnione Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, 

przy Al.  Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa oraz innym podmiotom z Grupy Orange (w tym 

w szczególności przez Orange Foundation we Francji), no co niniejszym Uczestnik wyraża 

zgodę.   

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Realizator.  

4. Zasady przetwarzania przez Realizatora danych osobowych Uczestnika oraz przysługujące 

mu prawa określa regulamin stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  
 

§ 8 

PRAWA DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do przekazanych 

Uczestnikowi materiałów dydaktycznych zostają po stronie Realizatora. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Prawem właściwym dla Umowy, w tym jego wykładni, jest prawo polskie. 

3. Wszelkie spory mogące powstać przy realizacji Umowy, Strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie. Stronom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi w drodze postępowania 

w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. 

4. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej lub formy 

dokumentowej, ale z ograniczeniem do składania oświadczeń woli wyłącznie w postaci 

dokumentu tworzonego przy wykorzystaniu dedykowanej strony internetowej.  

6. Umowę zawarto w formie dokumentowej, za pośrednictwem platformy do autoryzacji 

dokumentów i zawierania umów przez Internet a jej treść jest dostępna poprzez platformę, 

przy wykorzystaniu której zawarto Umowę.  
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Program Szkolenia 

Załącznik nr 2 - Regulamin uczestnictwa w Projekcie Szkoła Kodowania 

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy 

Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna 

 



Podpisy Strony złożone elektronicznie i uwierzytelnione zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminem 

platformy do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez Internet. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA 

KODOWANIA 

 

Program Szkolenia 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA 

KODOWANIA 

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Szkoła Kodowania 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA 

KODOWANIA 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

 

Adresat:  

 

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych  

ul. Plac Kaszubski nr 8, lok. 205,  

81-350 Gdynia 

 

Konsument: 

Imię i nazwisko konsumenta: ……… 

Adres konsumenta: …… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja ………………………………………, będąc konsumentem, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług 

szkoleniowych w ramach Projektu Szkoła Kodowania numer …………………………….……….…. zawartej w dniu ………....……….. 

 

 

 

………… , ………….. 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA 

KODOWANIA 

Klauzula Informacyjna 

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 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: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, z siedzibą w Gdyni, 

Plac Kaszubski nr 8, lok. 205, kod 81-350, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000498762, o numerze REGON: 222045640, NIP: 5862289739. 

2. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, które dotyczą tego, jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy o  wiadomość na 

adres Fundacji lub przez e-mai: kursy@szkolakodowania.com 

3. Udział w Projekcie wiąże się z podaniem przez Pana/Panią danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, ) oraz danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu).  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będą działania zmierzające do zawarcia umowy uczestnictwa w Projekcie, 

realizacja umowy oraz ewentualnym dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń, realizacją reklamacji), 

rozliczenia finansowe i realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa m.in. ze względu na obowiązki księgowo-

podatkowe.  

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania Umowy (realizacji Projektu) jest 

niezbędność przetwarzania danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami jest 

uzasadniony interes Fundacji, polegający na możliwości ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub innym (art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO). W celach marketingowych Pani/Pana dane będziemy przetwarzali wyłącznie na podstawie udzielonej 

dobrowolnie zgody (art.6 ust.1 lit. A RODO) aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeśli 

wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych wskazujemy, że te dane będą przetwarzane w 

celach wskazanych w treści udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest 

wyrażona dobrowolnie zgoda (art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 

6.  Dane pozyskane w celach marketingowych i oraz wizerunek będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do 

realizacji celów, dla których je zgromadzono oraz w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Fundacji 

jako ich administratora. W związku z ciążącymi na Fundacji obowiązkami podatkowymi, Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres trwania Projektu i przez 6 lat po jego zakończeniu. Okres przechowywania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez naszą 

Fundację 

7. Tym samym dane osobowe przechowywane są do czasu, gdy: 

a) jest to niezbędne w celu wykonania umowy tj. dostarczenie usługi; 

b) obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez administratora; 

c) dane osobowe są wymagane w celu ochrony i obrony praw lub własności Fundację (co do zasady, będzie to długość 

okresu przedawnienia roszczeń). 

8. Aby zapewnić Pani/Panu najwyższy standard obsługi, dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione 

podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności: 

a) Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa będącej partnerem 

Projektu Szkoła Kodowania, 

b) dostawcom usług księgowych, 

c) dostawcom usług prawnych, 

d) dostawcom narzędzi i usług marketingowych 

e) dostawcom usług informatycznych (dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług i narzędzi z których 

korzystamy w tym w zakresie komunikacji czy obsługi dokumentów elektronicznych) niezbędnych dla obsługi 

działalności i funkcjonowania Fundacji. 

f) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską 

g) SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, przy pomocy której realizowany jest 

Projekt Szkoły Kodowania. 

9. W związku z realizacją projektu, dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, trenerom, współorganizatorom 

czy innym podmiotom zaangażowanym w organizację projektu.  



10. Dane także mogą być udostępnione wszelkim organom państwowym, urzędom, instytucjom, organom egzekucyjnym, 

sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze lub służącym do ochrony praw Administratora lub osób trzecich. Żadne dane nie są udostępniane 

w celach komercyjnych ani sprzedawane. 

11. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści Twoich danych, 

b) do sprostowania Twoich danych, 

c) do usunięcia Twoich danych, 

d) do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na udostępnienie danych w dowolnym momencie. Zgodę można 

odwołać wysyłając żądanie na adres email lub pisemnie na adres siedziby Fundacji. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. 

 


