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Zasady odbywania się zajęć online „na żądanie” w Mów Do Mnie –  

#siedzimywtymrazem 

1. Zajęcia online odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom. Zaproszenie na spotkanie 

wysyła lektor wybrany do przeprowadzenia zajęć.  

2. Rezerwacja terminów spotkań następuje za pośrednictwem platformy Calendly. Linki do 

rezerwacji dostępne są pod profilami lektorów prowadzących zajęcia na stronie 

www.mowdomnie.pl/siedzimywtymrazem 

3. Jeżeli wolisz zapisać się na zajęcia grupowe (u nas grupa ma trzy osoby ), skontaktuj się z 

nami: anna@mowdomnie.pl 

4. Po zarezerwowaniu zajęć (ale przed ich rozpoczęciem), opłać je przelewem na konto:  

Mów Do Mnie Aleksandra Janowska, 56 1140 2004 0000 3002 7750 3745 (mBank) 

Koszt jednego spotkania 60-minutowego to 80zł brutto.  

Spotkanie zapoznawcze z lektorem (15 minut) jest bezpłatne. 

Prześlij potwierdzenie przelewu na anna@mowdomnie.pl  

5. Każde spotkanie możesz jednokrotnie przełożyć, wysyłając informację do lektora minimum 

12 godzin przed rozpoczęciem spotkania. W przeciwnym wypadku spotkanie podlega pełnej 

opłacie.
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6. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby spotkań, na które musisz się zapisać. Nie musisz 

też trzymać się jednego dnia i godziny, ani nawet tego samego lektora. 

7. W spotkaniach mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci od 10 roku życia. 

8. Spotkanie zapoznawcze to okazja do tego, żeby sprawdzić, czy czujemy chemię z daną osobą. 

Wykorzystaj też ten czas, żeby opowiedzieć lektorowi, czego najbardziej chciał(a)byś się 

nauczyć.  

9. Wszelkie pytania zgłaszaj na anna@mowdomnie.pl  

10. Opłacając zajęcia, jednocześnie akceptujesz powyższe zasady odbywania się zajęć. 

  

                                                           
1
 W „normalnym” czasie ten okres wynosi 24 godziny, jednak teraz funkcjonujemy w trochę dziwnej 

rzeczywistości, w której przydaje się trochę więcej elastyczności. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA Szkoły Mów Do Mnie 

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

● Administratorem Twoich danych osobowych jest Mów Do Mnie – nauczanie języków obcych 

Aleksandra Janowska, z siedzibą przy ul. Emilii Plater, nr 55, lok. 308, 00-113, Warszawa, 

NIP: 5252366252, www: http://www.mowdomnie.pl/ email: poprostu@mowdomnie.pl, 

tel. +48 792 941 191; we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod 

adres rodo@mowdomnie.pl. 

● Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy 

(w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.  

● Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także 

przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu 

marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, 

promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy. 

● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Szkole Mów Do Mnie i 

nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim. 

● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej. 

● Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz pięć lat po 

zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody 

handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji 

postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych. 

● Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 

21 RODO. 

● W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane 

przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

● Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu 

przesyłania informacji handlowych i marketingowych. 

 


