1.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z treścią regulaminu klubu.

2.

Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia w momencie, gdy tancerz nie dostosuje
się do punktów w nim zawartych.

3.

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, jak i poszczegółnych punktów niniejszego
regulaminu.

4.

Właściciel klubu Scorpion Dance Team zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
terminu zajęć, jak i osoby je prowadzącej, powiadamiając uczestników wcześniej drogą
mailową, telefoniczną lub poprzez stronę internetową scorpiondanceteam.com.

5.

Rozpoczęcie prowadzenia zajęć w danym oddziale uwarunkowane jest minimalną liczbą
uczestników.

6.

Scorpion Dance Team zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia zajęć w danym
oddziale ze względu na zbyt małą ilość tancerzy, czy też ze względu na inne okoliczności.

7.

Wysokość opłat członkowskich reguluje aktualny cennik.

8.

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat.

9.

Opłata członkowska jest miesięczną opłatą, za przynależność do klubu Scorpion Dance
Team i upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w danym miesiącu. Nie jest to cena za
określoną ilość godzin prowadzonych zajęć.

10. Nieobecność na zajęciach nie skutkuje zmniejszeniem stawki opłaty członkowskiej w
kolejnym miesiącu.
11. Opłaty za zajęcia należy kierować na konto Scorpion Dance Team do 10-ego dnia każdego
miesiąca, w tytule podając imię i nazwisko tancerza oraz opłacany miesiąc.
12. Warunkiem wstępu na zajęcia jest uregulowanie w terminie opłaty członkowskiej.
13. W ramach członkostwa przewidywane są napoje, przekąski, kosmetyki, kostiumy oraz
rekwizyty dla tancerzy reprezentujących Scorpion Dance Team podczas wybranych
eventów.
14. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia musi przywozić i odbierać z zajęć rodzic lub
opiekun prawny.
15. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka
i jest świadomy jego kondycji fizycznej i zdrowotnej.
16. Tancerze są podzieleni na różne grupy i każdy z nich może brać udział w zajęciach tylko
swojej grupy, chyba że instruktor wyrazi inną wolę.
17. Uczestnik zobowiązany jest nosić obuwie sportowe zamienne - inne niż te, w którym
przyszedł na zajęcia - na wszystkich salach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń.
18. Klub, jak i instruktor nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne przedmioty
należy zdeponować u instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

19. Rodzic, opiekun prawny lub tancerz pełnoletni zobowiązany jest dokonać rejestracji na
stronie scorpiondanceteam.com przed wejściem uczestnika zajęć na sale treningową.
20. Wejście na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
tancerza przez Scrpion Dance Team w celu promocji klubu w mediach społecznościowych.
21. Rejestrując się tancerz, rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na umieszczenie jego
danych osobowych w bazie danych klubu, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w
celach marketingowych.
22. Przed zajęciami należy poinformować instruktora o każdej niedyspozycji uczestnika, stanie
jego zdrowia oraz wszystkim, co może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.
23. Za wszelkie ewentualne szkody i zniszczenia spowodowane przez dziecko na zajęciach
odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
24. Dziecko do 18 roku życia należy odebrać maksymalnie do 5 minut po zakończeniu zajęć. Za
każde kolejne rozpoczęte pół godziny opieki nad dzieckiem obowiązuje opłata w wysokości 20
zł.
25. W wypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu po zajęciach, opiekun zobowiązany
jest dostarczyć jednorazowe lub stałe upoważnienie do wypuszczenia dziecka do domu bez
osoby dorosłej, którego wzór należy pobrać ze strony scorpiondanceteam.com.

§.1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest Scorpion Dance Team z siedzibą w Anny Jantar 1/11, 45-807 Opole,
NIP: 7541258446, REGON: 531100354. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w
Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 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.
Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na
naszej stronie, to przetwarzamy wprowadzone przez Ciebie dane takie jak: imię, nazwisko, data
urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@scorpiondanceteam.com.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu
zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi
ściśle współpracujemy.

§1. Pliki cookies
1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do
niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Scorpion Dance Team w celu
optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest
dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

