
REGULAMIN UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH LEKCJACH GRUPOWYCH

dla Użytkowników serwisu Tutlo.com (dalej “Regulamin”)

I. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wzięcia udziału w bezpłatnych lekcjach
grupowych języka angielskiego w serwisie Tutlo.com (dalej “Lekcje grupowe”).

2. Organizatorem bezpłatnych Lekcji grupowych jest Tutlo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, REGON: 366126281, NIP: 6572927356,
kapitał zakładowy: 12.900,00 zł, tel: +48 22 247 20 45, e-mail: kontakt@tutlo.pl,
zwana dalej Tutlo lub Spółka lub Organizator.

3. Spółka organizuje bezpłatne Lekcje grupowe jako ograniczony czasowo pilotażowy
program mający na celu zbadanie zapotrzebowania na ten model świadczenia
usługi nauczania języka angielskiego oraz opinii potencjalnych użytkowników w tym
zakresie.

4. Bezpłatne Lekcje grupowe są skierowane do Użytkowników Serwisu, którzy zawarli
płatną umowę o świadczenie usług nauczania języka angielskiego z Tulo i posiadają
aktywne konto w serwisie.

II. Zasady udziału w Lekcjach grupowych.

1. Udział w Lekcjach grupowych jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Chęć wzięciu
udziału w Lekcjach grupowych Użytkownik zgłasza na dedykowanej stronie serwisu,
wybierając według własnego uznania spośród aktualnie dostępnych w
harmonogramie: datę oraz godzinę planowanych zajęć, tematykę oraz poziom
zaawansowania.

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Lekcjach grupowych jest akceptacja niniejszego
Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrację
przebiegu lekcji.

3. Lekcja grupowe rozpoczyna się o godzinie wskazanej w harmonogramie, bez względu
na spóźnienie Użytkownika. Czas spóźnienia Użytkownika nie jest doliczany do czasu
trwania lekcji. Lekcja grupowa zostanie przedłużona o czas spóźnienia lektora
prowadzącego Lekcję grupową.

III. Wymagania techniczne.

1. Lekcje grupowe prowadzone są z wykorzystaniem bezpośredniej transmisji obrazu i
dźwięku za pośrednictwem komunikatora Zoom.

2. Link do wybranej Lekcji grupowej będzie dostępny w serwisie po dokonaniu wyboru
przez Użytkownika określonej lekcji.

3. Lekcje grupowe mają charakter bezpośredniej konwersacji podczas których
zapewniona jest interakcja zarówno z Lektorem, jak i pozostałymi uczestnikami zajęć.
W związku z tym, każdy Użytkownik powinien dysponować wyposażeniem
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umożliwiającym tę formę kontaktu, czyli urządzenie z dostępem do internetu
wyposażone w mikrofon i kamerę.

IV. Wymagane zgody.

1. Udział w Lekcjach grupowych wymaga uprzedniego wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w trakcie zgłaszania chęci wzięcia udziału w lekcji.
Klauzula informacyjna danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.

2. Przebieg Lekcji grupowej będzie rejestrowany, po uprzednim wyrażeniu zgody przez
Użytkownika. Wyrażenie zgody na rejestrację przebiegu lekcji oraz dalsze
udostępnienie jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak konieczne, aby wziąć
udział w bezpłatnych Lekcjach grupowych.

3. Użytkownik wyraża także zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie
wizerunku zarejestrowanego podczas bezpłatnych Lekcji grupowych z jego działem,
prowadzonych przez Tutlo spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach (dalej “Administrator”),
w celu ponownego odtworzenia, powtórzenia i/lub utrwalenia materiału będącego
przedmiotem lekcji. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek
utrwalony na zarejestrowanym nagraniu będzie dostępny dla innych uczestników, na
co wyraża zgodę. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem użytkownika, wykonanych
podczas bezpłatnych Lekcji grupowych. Wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub
ogólnie uznanych za nieetyczne.

4. Spółka na wniosek Użytkownika zawierający cofnięcie zgody, o jakiej mowa w
ustępie poprzedzającym usunie zarejestrowany materiał.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik zobowiązuje się do udziału w bezpłatnych Lekcjach grupowych w sposób
zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu
treści/przebiegu Lekcji grupowych oraz jakiegokolwiek innego ich udostępniania
osobom trzecim.

3. Użytkownik ma prawo czynnie uczestniczyć w lekcjach.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia zaakceptowanego wcześniej przez Użytkownika Regulaminu
świadczenia usług droga elektroniczną w serwsie Tutlo.com oraz Tutlo.pl.

2. Tutlo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Tutlo zawiadomi o
wprowadzeniu zmian, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu
programu bezpłatnych Lekcji grupowych zamieszczając odpowiednią informację na
stronie serwisu.



ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TUTLO sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 1/8,

25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000651245, NIP: 6572927356, REGON: 36612628100000, rodo@tutlo.pl, tel. 22 247 20 45.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane w postaci imienia, nazwiska, pseudonimu, adresu

mailowego, w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w bezpłatnych Lekcjach

grupowych. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO).

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

3. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom

(podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1)    dostawcy usług informatycznych;

2)    podmioty świadczące usługi księgowe;

3)    podmioty świadczące usługi marketingowe;

4)    podmioty współpracujące przy organizacji bezpłatnych Lekcji grupowych.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym

podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem

udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają
dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne;



Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów, które zapewniają zgodność swojego

działania z RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w celu umożliwienia Państwu udziału w bezpłatnych Lekcjach

grupowych, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 3 lat od zakończenia

Programu lub do momentu przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z Programem.

Dane pozyskane w celu wykonania umowy Administrator przetwarza przez okres 3 lat od

dnia wykonania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń, które mogą być związane

z umową.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:

1)    prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania danych osobowych;

3)    prawo do usunięcia danych osobowych;

4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

5)    prawo do przeniesienia danych osobowych;

6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

6. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie

wzięcie udziału w bezpłatnych Lekcjach grupowych oraz ewentualne zawarcie umowy z

Administratorem.


