
UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA KURS 

zawarta w dniu ${data_umowy} w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. 

Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią, reprezentowaną przez: 

dr Jana Misiunę 

działając z upoważnienia Rektora SGH, 

a ${panem_pania} ${nazwisko} ${imie} 

zam. w ${adr_miasto} ul. ${adr_ulica}  

legitymując${ym} się ${dokument_rodzaj} seria i nr ${dokument_numer}, zwan${ym} w dalszej części umowy 

Uczestnikiem. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych  

z udziałem Uczestnika w zajęciach w ramach Kursu  przygotowawczego do testu z wiedzy o 

przedsiębiorczości, zwanego w dalszej części umowy kursem, prowadzonego przez Centrum Otwartej 

Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 2 

1. Uczelnia przeprowadzi kurs w okresie od ${rozpoczecie_kursu} do ${zakonczenie_kursu} . 

2. Program i harmonogram kursu wraz ze wskazaniem sal, w których odbywają się zajęcia, zawiera załącznik 

nr 1 do umowy. 

§ 3 

1. Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs w wysokości: 890,00 zł (słownie: osiemset 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100) jednorazowo, w terminie do ${termin_platnosci}, na wskazane przez 

Uczelnię konto bankowe ${numer_konta}. 

2. Wniesienie opłaty upoważnia do uczestniczenia w kursie i otrzymania przygotowanych pomocy 

dydaktycznych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w kursie. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie, Uczelnia uprawniona jest do żądania odsetek ustawowych od 

zaległej opłaty. 



§ 4 

1. Uczelnia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem na koniec dnia, w którym złożono oświadczenie 

o wypowiedzeniu, w przypadku utrudniania przez Uczestnika prowadzenia kursu lub innych zachowań 

Uczestnika, które będą miały negatywny wpływ na prowadzenie kursu.  

2. Uczestnik ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na 

koniec dnia, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.  

3. W przypadku rozwiązania umowy, Uczelnia dokona zwrotu wniesionej opłaty pomniejszonej o koszty zajęć 

przeprowadzonych do dnia rozwiązania umowy. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 

umowy. 

4. W przypadku nieuruchomienia kursu, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. Zwrot 

nastąpi w terminie 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu. 

§ 5 

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy regulujące zasady funkcjonowania szkół wyższych. 

  2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  

Uczestnik  

 

…………………………………   

(podpis) 

Uczelnia 

 

………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, 

że: 

1. administratorem Pana/Pani danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy  

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; 

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z 

którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl; 

3. podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

    a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), 

    b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy); 

4. ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

5. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO; 

6. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – 

nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany; 

7. dostęp do Pana/Pani danych mogą mieć firmy realizujące, na rzecz Administratora, zadania, które 

wymagają dostępu do danych osobowych; 

8. podaje Pan/Pani swoje dane osobowe dobrowolnie, ale niepodanie ich uniemożliwi przygotowanie i 

realizację umowy; 

9. dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kursu, a następnie w celach archiwalnych 

przez okres 50 lat. 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  
HARMONOGRAM 

 

 

 

 

właściwy dla edycji 


