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1. Zajęcia Prowadzi Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI zwana dalej Fundacją. 

2. Fundacja zobowiązuje się do prowadzania zajęć na poziomie zaawansowania, w liczbie 
godzin, w terminach, w cenie oraz w sposób stacjonarny albo on-line, które 
są określone dla każdego kursu wybranego przez uczestnika poprzez wypełnienie 
i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line. 

3. Fundacja informuje o przyjęciu zgłoszenia wysyłając e-mail na adres podany 
w formularzu zgłoszeniowym.  

4. W wypadku liczby zgłoszeń większej niż maksymalna liczba uczestników kursu 
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem płatności, 
a osoby nieprzyjęte są o tym informowane poprzez e-mail wysłany na adres podany 
w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli osoba nieprzyjęta dokonała wcześniej opłaty 
zostanie ona niezwłocznie zwrócona przez Fundację. 

5. Fundacja zobowiązuje się do rozpoczęcia każdego cyklu zajęć jeżeli zbierze się grupa 
co najmniej 6 uczestników oraz do kontynuowania zajęć o ile grupa uczestników będzie 
liczyła nie mniej niż 4 osoby.  Maksymalna liczba uczestników pojedynczej grupy wynosi 
12 osób (w przypadku grup dziecięcych 10 osób). 

6. Fundacja ogłasza dni wolne od zajęć z powodu świąt lub innych zdarzeń z przynajmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem, zachowując przy tym łączną liczbę godzin zajęć 
określoną w sposób podany w punkcie powyżej. 

7. Standardowe zajęcia są kontynuowane w kolejnych cyklach kwartalnych 
lub  semestralnych bez konieczności ponownego zgłaszania uczestnictwa. 

8. Rezygnację z kolejnego cyklu należy zgłosić lektorowi i Fundacji nie później niż na dwa 
tygodnie przed zakończeniem bieżącego cyklu zajęć. 

9. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć pomiędzy cyklami oraz 
do zmiany cennika zajęć dla nowych cyklów kwartalnych lub semestralnych 
z zachowaniem obowiązku poinformowania uczestników zajęć o zmianach 
z wyprzedzeniem dwutygodniowym. 

10. Zajęcia są rozliczane w cyklu miesięcznym lub za okres kwartalny,  semestralny lub inny 
określony odrębnie dla kursów wakacyjnych i specjalnych. 

11. Opłata za zajęcia jest wnoszona przez uczestnika do pierwszego dnia każdego miesiąca 
nauki, ale nie później niż na tydzień przed pierwszymi zajęciami danego kursu. 

12. Zniżki związane z opłatą z góry za cały cykl kwartalny lub semestralny obowiązują 
wyłącznie przy dokonaniu wpłaty przed rozpoczęciem cyklu. 

13. Opłata wnoszona jest na konto Fundacji: BANK BNP Paribas 

60 2030 0045 1110 0000 0315 2980       

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, ul. Przelot 7, 53-153 Wrocław 

14. W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika zajęć, okres za który 
opłata jest wnoszona oraz rodzaj zajęć (np. język japoński). 

15. Na życzenie wpłacającego wyrażone nie później niż do końca miesiąca, w którym 
dokonano wpłaty Fundacja wystawia imienny rachunek za zajęcia językowe. 

http://www.fundacja-nami.pl/
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16. W razie rezygnacji w trakcie cyklu, uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot zapłaconych 
należności za bieżący miesiąc lub wniesionej z góry ze zniżką opłaty za cykl zajęć. 

17. Fundacja nie odejmuje ani nie zwraca należności za niewykorzystane przez uczestnika 
godziny zajęć. 

18. W przypadku opóźnienia opłaty Fundacja wysyła upomnienie, brak opłaty mimo 
upomnienia powodują skreślenie z listy uczestników zajęć. 

 
 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej 

NAMI, z siedzibą we Wrocławiu, 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu niezbędnym do rejestracji, 

identyfikacji i monitorowania wpłat oraz prowadzenia zajęć na podstawie art. 6 ust 1 pkt b 

RODO, 

3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również 

wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę, 

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych przez Fundację NAMI i jeden rok po nim, 

5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

6) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z 27 kwietnia 2016 r. 
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