REGULAMIN

1.Uczestnictwo (zapis na kurs oraz zakup karnetu) w zajęciach tanecznych i ruchowych organizowanych przez
Studio Ruchu New Move jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem każdego punktu niniejszego
Regulaminu, jak również z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do wydania
karnetu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy).
Niezapoznanie się z Regulaminem NIE zwalnia uczestnika zajęć tanecznych od stosowania się do jego zasad.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez New Move mogą być jedynie osoby, które przestrzegają zasad
poniższego Regulaminu.

ZASADY OGÓLNE

1. Studio Ruchu New Move nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów
tańca na jego terenie.
2. Studio Ruchu New Move nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć. Zapisując się na zajęcia w Studio Ruchu
New Move, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
3. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym z gumową lub skórzaną podeszwą. Obcas
damskiego obuwia musi być zabezpieczony (np. gumową nakładką), aby zapobiec niszczeniu podłogi w sali,
gdzie odbywają się zajęcia. Obuwie zmieniać należy w szatniach do tego przeznaczonych. Osoby, które się nie
dostosują do powyższych wytycznych zostaną poproszone o opuszczenie sali.
4. Studio Ruchu New Move zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na 3 godziny przed planowanym
terminem ropoczęcie zajęć w przypadku zgłoszenia nieobecności większości grupy. O odwołaniu zajęć
uczestnicy zostają niezwłocznie poinformowani (e-mailem bądź smsowo).
5. Studio Ruchu New Move zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa za instruktora, zmiany terminu
kursu, gdy następuje taka konieczność. O każdej zmianie wynikającej z przyczyn organizacyjnych/technicznych,
uczestnicy zapisani na zajęcia zostaną niezwłocznie poinformowani e-mailem bądź smsowo.
6. W sytuacji odwołania kursu, stałej zmiany terminu, Studio Ruchu New Move zaproponuje inny kurs lub zwróci
całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
7. W przypadku pojedyncznej nieobecności ze strony uczestnika kursu, ważność karnetu może przesunąć się
na kolejne zajęcia tylko w przypadku, kiedy nieobecność zostanie zgłoszona co najmniej na 3 godziny przed
zajęciami. W innym przypadku zajęcia przepadają. Studio Ruchu New Move usprawiedliwia tylko jedną
nieobecność w ciągu 4 kolejnych zajęć. Karnety zachowują ciągłość. Zasady te nie dotyczą szczególnych
przypadków (sytuacji losowych o charakterze zdrowotnym/rodzinnym), niemożliwych do przewidzenia przez
uczestnika zajęć.
8. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym imiennym karnetem lub z opłaconym wejściem
jednorazowym. Przed każdymi zajęciami tanecznymi należy okazać karnet instruktorowi Studia Ruchu New Move
w celu weryfikacji (ważność karnetu, jego właściciela oraz odliczenia kolejnych zajęć).
9. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 zajęcia na danym kursie. Karnet dotyczy
wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie
4 zajęcia w danej grupie.
10. Odwołanie umówionej lekcji indywidualnej przez klienta jest możliwe nie później niż 24 godziny przed jej
terminem. W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, klient ponosi
całkowity koszt tej lekcji.
11. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora
oraz preferencji klienta.
12. W trakcie lekcji indywidualnych, na sali może przebywać dodatkowo jedna para z instruktorem.

13. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego
Regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, a ich zachowanie
będzie przeszkadzało innym klientom Studia Ruchu New Move.

PŁATNOŚCI
1. Wpłaty na zajęcia grupowe bądź indywidualne oraz warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc
w grupie, o którym Studio Ruchu New Move informuje na bieżąco klientów (o ile taka informacja nie będzie
dostępna na stronie www.newmove.pl). Zgłoszenie na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.newmove.pl w zakładce ‘zapisy’, e-mailem, telefonicznie bądź indywidualnie, jest tylko formą zapisu,
a nie gwarancją miejsca! Jedynie wpłata odpowiedniej kwoty za karnet (min. 4 wejścia), jest gwarancją
uczestnictwa w zajęciach.
2. Wpłaty można dokonywać gotówką w siedzibie Szkoły lub przelewem na konto. Osoba zgłoszona na kurs
zobowiązana jest przesłać e-mailem na adres szkoły: kontakt@newmove.pl potwierdzenie przelewu w formacie
.pdf lub .jpg. Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Studia Ruchu New
Move, zgadzają się na wydanie karnetu oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Szkołę.
3. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku dostępności
miejsc na sali. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo
uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
4. Nie ma możliwości dokonywania dopłat do pakietów lekcji indywidualnych, wpłata musi być uregulowana
jednorazowo przed pierwszą lekcją.
5. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych klient oraz Studio Ruchu New Move zobowiązują się do umówienia
i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są
dokonywane.
6. Wpłacona kwota za kurs grupowy jest bezzwrotna w przypadku nieobecności na dowolnej liczbie zajęć
z karnetu 4 kolejnych zajęć i/lub rezygnacji z kursu. O rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy, klient jest
zobowiązany zawiadomić szkołę w formie pisemnej (e-mailowo bądź smsowo).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgromadzone dane, które są dobrowolnie przesyłane przez klientów, Studio Ruchu New Move wykorzystuje
tylko i wyłącznie w obszarze swojej działalności. Zgromadzone dane osobowe nie są w żaden sposób
udostępniane i sprzedawane innym firmom czy osobom fizycznym.
2. Podawanie danych osobowych NIE jest obowiązkowe. Do zapisania się na kurs tańca, czy lekcję indywidualną
można skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce ‘zapisy” na stronie www.newmove.pl, ale
również z zapisów drogą telefoniczną, czy też osobiście, bez podawania szczegółowych danych. Należy jednak
pamiętać o tym, że brak podania jakiejkolwiek formy kontaktu: e-mail/telefon uniemożliwia bycie na bieżąco z
informacjami dotyczącymi zajęć, na które zapisał się uczestnik (rozpoczęcie kursu, odwołanie zajęć, zastępstwo,
etc.)
3. Polami obowiązkowymi w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie szkoły: www.newmove.pl
w zakładce ‘ZAPISY’ jest pole „imię i nazwisko” oraz „e-mail”. W pierwszym polu nie ma obowiązku wpisywania
swojego pełnego imienia i nazwiska, wystarczy podać samo imię (niekoniecznie pełne) lub inicjały. W polu „email” należy wpisać adres email, na który uczestnik chciałby, aby były wysyłane informacje dotyczące zajęć
(zmiany w grafiku, zastępstwa, nowe kursy, etc.). Jednak, aby pozostać anonimowym, należy pamiętać o adresie
mailowym, który NIE składa się z pełnego imienia i nazwiska, ale np. z pseudonimu, czy swoich inicjałów.
4. Każda osoba zapisująca się na zajęcia przez formularz zgłoszeniowy, dostępny w zakładce ‘zapisy’ na stronie
Studia Ruchu New Move, może w każdej chwili usunąć swoje dane z systemu. Można tego dokonać poprzez
wysłanie na adres kontakt@newmove.pl krótkiej informacji na ten temat.

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, dlatego Twoje dane są bezpieczne.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest firma:
Studio Ruchu New Move Adrianna Dobosz, zarejestrowana przy al. mjr. Henryka Sucharskiego 1/2, 33-300 Nowy
Sącz, prowadząca działalność również pod dodatkowym adresem: al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549
Kraków.

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie z jednego z poniższych źródeł:
- formularza znajdującego się na stronie www.newmove.pl w zakładce ‘zapisy’,
- wiadomości mailowej wysłanej bezpośrednio na nasz adres kontakt@newmove.pl,
- kontaktu telefonicznego (rozmowa lub wiadomość SMS).
W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Studio Ruchu New Move wykorzystuje Twoje dane wyłącznie w obszarze własnej działalności, tj.
- sprawna organizacja odbywających się w Studiu zajęć (przesyłanie drogą mailową/sms-ową wszelkich
niezbędnych informacji na temat kursów, płatności, odwoływania zajęć, zastępstw, itp.),
- reklama (przesyłanie drogą mailową/sms-ową informacji na temat promocji, nowych kursów, warsztatów,
wyjazdów organizowanych przez Studio itp.).
Zbieramy także informacje po to, aby Twoje doświadczenia z Studio Ruchu New Move mogły
w przyszłości być lepsze.
Jeśli w przyszłości zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na stanowisko w Studio Ruchu New Move, również
wtedy poprosimy Cię o pewne informacje, które będą nam potrzebne dla rozpatrzenia Twojej kandydatury.
Jak długo Twoje dane będą przechowywane w systemie?
Ze względu na specyfikę działalności (np. pojawienie się w Studiu nowych, interesujących Ciebie kursów
tanecznych/ruchowych), Twoje dane są zapisywane w systemie na czas nieokreślony i będą tam obecne dopóki
nie zażądasz od nas ich usunięcia.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia
danych z systemu. Wystarczy wysłać taką wiadomość drogą mailową na adres: kontakt@newmove.pl.
Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli urzędu państwowego, powołanego do
nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Do dnia 24 maja 2018,
takim urzędem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl/), natomiast od
dnia 25 maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

