
1 z 3

${E:Cennik 2021/22}
${E:Kursy grupowe i kursy indywidualne}

Cennik dotyczy umów zawieranych od 1 lipca 2021 r. 
Kursy grupowe– informacje ogólne
Wszystkie ceny podane są w złotych. Usługa zwolniona jest z podatku (VAT)

Semestr nauki w grupie (1 osoba) Opłata jednorazowa 

1.

Grupa Min 60 (2-4 osób)– dwie lekcje 60 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze 2040,00 zł

Opłaty cykliczne za kursy grupowe Cambridge– umowa na dwa semestry nauki

II semestr

1. wrzesień 285,00

8.
marzec

285,00

2. październik 

285,00

7.

kwiecień

285,00

3. listopad

379,00 6. luty 285,00

1. I semestr rozpoczyna się 6.09.2021 i kończy 28.01.2022.  II semestr rozpoczyna się 14.02.2022 i kończy 30.06.2022.
2. W semestrze I i II liczba zajęć jest stała i wynosi 34 jednostki lekcyjne.
3. Minimalna liczba uczestników w grupie mini 2 osoby, w grupie standard-4 osoby. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty od minimalnej liczby osób.
4. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się tj.1 stycznia – Nowy Rok. 6 stycznia – Święto Trzech Króli. pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

drugi dzień Wielkiej Nocy,1 maja – Święto Państwowe. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia –
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 
grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

5. Opłata cykliczna wnoszona jest na stronie www.next.edu.pl  przez okres 10 miesięcy przy użyciu karty płatniczej zabezpieczonej kodem 3D secure.
6. W przypadku utraty ważności karty klient jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu nowej karty na stronie www.next.edu.pl w sklepie w terminie 7 dni.
7. W przypadku braku środków na koncie, szkoła wysyła do klienta przypomnienie o płatności, które obciążone jest opłatą dodatkową  według cennika opłat dodatkowych.

2.

2516,00 zł

3.

Grupa Cambridge 60 (5-10 osób)– dwie lekcje 60 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze 

Grupa Cambridge 90 (5-10 osób)– dwie lekcje 90 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze 

4. Grupa Mini 90 (2-4 osób)– dwie lekcje 90 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze 

1350,00 zł

1820,00 zł

1. I semestr rozpoczyna się 6.09.2021 i kończy 28.01.2022.  II semestr rozpoczyna się 14.02.2022 i kończy 30.06.2022.
2. W semestrze I i II liczba zajęć jest stała i wynosi 34 jednostki lekcyjne.
3. Minimalna liczba uczestników w grupie Mini 2 osoby, w grupie Cambridge i Egzamin na 100% -5 osoby. Kurs rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty od minimalnej liczby osób.
4. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się tj.1 stycznia – Nowy Rok. 6 stycznia – Święto Trzech Króli. pierwszy dzień Wielkiej Nocy. drugi dzień Wielkiej Nocy,1 maja 

–  Święto Państwowe. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia –Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,1 
listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia
– drugi dzień Bożego Narodzenia

5. Oplata za każdy semestr dokonywana jest poprzez sklep internetowy www.next.edu.pl.
6. Kursy Egzamin na 100% obejmują dwie lekcje  90 minutowe tygodniowo oraz sesje ćwiczeniowe podczas których uczniowie wypełniają arkusze egzaminacyjne .Kursy egzaminacyjne 

ósmoklasisty kończą sie 20 maja 2022, a kurs do egzaminu maturalnego kończy się 30.04.2022. Istnieje możliwość wykupienia samych sesji ćwiczeniowych.

60 min

9.

10.

maj
czerwiec 285,00

I semestr

Opłaty cykliczne za kursy grupowe Mini– umowa na dwa semestry nauki

90 min

4.
5.

grudzień
styczeń

285,00

285,00

285,00 

285,00 

379,00

379,00
379,00

379,00

60 min 90 min
379,00

379,00

379,00
379,00

379,00

I semestr 60 min 90 min
423,00 518,00 
423,00 

423,00 
423,00 

423,00 

518,00 
518,00 
518,00 

518,00 

wrzesień
październik 

listopad
grudzień
styczeń

1.
2.

3.
4.
5.

423,00 
423,00 

423,00 

423,00 
423,00 

90 min

518,00 
518,00 
518,00 

518,00 

518,00 

60 min

marzec

kwiecień

luty

maj
czerwiec

8.
7.
6.

9.
10.

II semestr

Pakiety uczniowskie Materiały do kursu językowego

Rodzaje pakietów Cena 

135,00 zł

155,00 zł

250 00 zł

1.

2.

3.

Pakiet uczniowski dla dzieci młodszych

Pakiet uczniowski dla dzieci starszych

Pakiet egzaminacyjny ( egzamin ósmoklasisty /egzamin  maturalny)

1. Pakiet uczniowski dla dzieci młodszych składa się z podręcznika  wydawnictwa Cambridge ( Power Up) oraz zeszytu ćwiczeń i Home Booklet na odpowiednim poziomie językowym.
2. Pakiet uczniowski dla dzieci starszych składa się z podręcznika wydawnictwa  Pearson ( Gold Experience), kodu dostępu do interaktywnych ćwiczeń online Online Practice oraz 

dostępu do  aplikacji mobilnej na odpowiednim poziomie językowy.
3. Każdy pakiet uczniowski zawiera również długopis, notatnik i worek.
4. Pakiet egzaminacyjny składa się z autorskich materiałów zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w formacie pdf lub ćwiczeń online lub wersji papierowej.

Monitorowanie tradycyjnych przelewów ( opłata doliczana do opłaty cyklicznej wykonywanej 10,00 zł poprzez  
tradycyjny przelew, zakup poza stroną www)

Opłaty dodatkowe Naliczanie Cena

miesięcznie

500 zł

5. Grupa Egzamin na 100% -kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego,  klas dwujęzycznych z 
języka angielskiego (5-10 osób)– dwie lekcje 90 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze + 20 sesji ćwiczeniowych 2760,00 zł

Zmiana kursu z grupowego na indywidualny lub druga i kolejna  zmiana godzin kursu indywidualnego jednorazowa

10 zł

150 złjednorazowaPowtórny test końcowy zaliczający I i II semestr nauki

Sesje ćwiczeniowe do egzaminów ( 20 sesji) 500 złjednorazowa
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Opłaty egzaminacyjne

Egzamin

Opłaty egzaminacyjne Cambridge

2. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
3. Wpłaty nie mogą być przenoszone na następne sesje egzaminacyjne
4. Wpłaty za egzaminy dokonywane są poprzez stronę www.next.edu.pl

1.

2.

3.

4.

YLE ( Starters, Movers, Flyers

A2 Key 

A2 Key for Schools 

B1 Preliminary 

B1 Preliminary for Schools 

B2 First  
5.
6.

B2 First for Schools

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

B1 Business Preliminary
B2 Business Vantage

 C1 Business Higher 

wersja papierowa wersja komputerowa

350 zł 

350 zł

370 zł 

370 zł 
625 zł 

625 zł 

645 zł 

700 zł 

645 zł 

280 zł 

720 zł

350 zł 

350 zł 

370 zł 

370 zł 

645 zł 

645 zł 

665 zł 

720 zł 

410 zł 

675 zł 

_____ 

740 zł 

1. Opłaty egzaminacyjne obejmują:

• rejestrację kandydata na sesję egzaminacyjną wewnętrzną (w Next) lub zewnętrzną (w wyznaczonym miejscu przez British Council)
• wniesienie opłaty do British Council w imieniu kandydata
• przeprowadzenie przez British Council wszystkich części egzaminu tj. słuchania, czytania, pisania, mówienia
• odbiór certyfikatu z British Council w imieniu kandydata

380 zł
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${E:Cennik 2021/22}
${E:Kursy grupowe i kursy indywidualne}

Cennik dotyczy umów i aneksów zawieranych od 1 lipca 2021 r. 

Kursy indywidualne– informacje ogólne

Wszystkie ceny podane są w złotych. Usługa zwolniona jest z podatku (VAT)

Pakiety zajęć indywidualnych-lekcje 60 minutowe

1. Pakiet Start przeznaczony jest dla nowych klientów szkoły i może być wykorzystany tylko jeden raz. Po wykorzystaniu zajęć z pakietu Start, klient ma możliwość
rezygnacji z kursu lub wykupienia kolejnego pakietu Basic, Happy Hour lub Standard.

2. Pakiety Basic, Start, Happy Hour i Standard przeznaczone są dla stałych klientów lub klientów, którzy skończyli pakiet Start.
3. Każdy pakiet obejmuje lekcje o określonej długości i określonych godzinach w których odbywają się lekcje.
4. Szczegółowa analiza potrzeb językowych obejmuje
5. Kompleksowa analiza kompetencji językowych obejmuje autorski test pisemny online oraz test ustny z metodykiem szkoły. Klient otrzymuje wynik w formie
6. Klienci mają możliwość wyboru miejsca i formy prowadzania zajęć ( online lub stacjonarnie).
7. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się tj.1 stycznia – Nowy Rok. 6 stycznia – Święto Trzech Króli. pierwszy dzień Wielkiej Nocy. drugi dzień

Wielkiej Nocy,1 maja – Święto Państwowe. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia –
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego
Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

8. Oplata za każdy semestr dokonywana jest poprzez sklep internetowy www.next.edu.pl.
9. W przypadku utraty ważności karty klient jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu nowej karty na stronie www.next.edu.pl w sklepie w terminie 7 dni.

10. W przypadku braku środków na koncie, szkoła wysyła do klienta przypomnienie o płatności, które obciążone jest opłatą dodatkową  według cennika opłat
dodatkowych.

11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursie opisane Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych Next Centrum Edukacji www.next.edu.pl/regulamin
12. Zakup pakietu wiąże się z podpisaniem umowy na świadczenie usług szkoleniowych.

110,00 zł

Kursy specjalne Cena lekcji

Kursy specjalne na życzenie klienta

Pakiet BASIC Pakiet HAPPY HOURPakiet  START Pakiet STANDARD

360 zł/1 miesiąc 880 zł miesięcznie618 zł miesięcznie440 zł miesięcznie

6 lekcje 30 minutowe w miesiącu lub 
3 lekcje 60 minutowe 1 lekcja 60 minutowa w tygodniu 2 lekcje 60 minutowe w tygodniu

lekcje w godz. 10.00-14.00

2 lekcje 60 minutowe w tygodniu

lekcje godz. 7.30-9.00 lub 14.00-20.00

opieka metodyczna opieka metodyczna opieka metodyczna

spersonalizowana ścieżka rozwoju językowego

materiały szkoleniowe 

rezygnacja lub kontynuacja kursu

Pakiety zajęć indywidualnych-lekcje 90 minutowe

Pakiet BASIC Pakiet HAPPY HOURPakiet START Pakiet STANDARD

autorski program kursu

materiały szkoleniowe materiały szkoleniowe materiały szkoleniowe 

szczegółowa analiza potrzeb językowych

kompleksowa analiza kompetencji

autorski program kursu autorski program kursu

lekcje godz. 7.30-9.00 lub 14.00-20.00lekcje godz. 7.30-9.00 lub 14.00-20.00

płatność cykliczna przez cały okres umowy płatność cykliczna przez cały okres umowy płatność cykliczna przez cały okres umowy

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

480 zł/1 miesiąc 1320 zł miesięcznie1032 zł miesięcznie660 zł miesięcznie

6 lekcje 45 minutowe w miesiącu lub 
3 lekcje 90 minutowe 1 lekcja 90 minutowa w tygodniu 2 lekcje 90 minutowe w tygodniu

lekcje w godz. 10.00-14.00

2 lekcje 90 minutowe w tygodniu

lekcje godz. 7.30-9.00 lub 14.00-20.00

opieka metodyczna opieka metodyczna opieka metodyczna

spersonalizowana ścieżka rozwoju językowego

materiały szkoleniowe 

rezygnacja lub kontynuacja kursu

autorski program kursu

materiały szkoleniowe materiały szkoleniowe materiały szkoleniowe 

szczegółowa analiza potrzeb językowych

kompleksowa analiza kompetencji językowychi

autorski program kursu autorski program kursu

lekcje godz. 7.30-9.00 lub 14.00-20.00lekcje godz. 7.30-9.00 lub 14.00-20.00

płatność cykliczna przez cały okres umowy płatność cykliczna przez cały okres umowy płatność cykliczna przez cały okres umowy

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

Długość lekcji

60 min

Kursy specjalne wyceniane są na specjalne życzenie klienta. Długość kursu ustalana jest z klientem i metodykiem szkoły. Kursy specjalne obejmują tematykę 
specjalistyczną, biznesową, pomoc w korespondencji firmowej, negocjacjach, przygotowaniach do specjalistycznych egzaminów oraz  lekcje doszkalające.



${EKalendarz szkolny 2021/22}
Kursy grupowe}

I semestr 2021/22

wrzesień październik listopad grudzień styczeń

Legenda

dni ustawowo wolne od lekcji
rozpoczęcie  i zakończenie kursów grupowych
przerwa świąteczna i początek ferii zimowych
sesje ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Całkowita liczba lekcji w I semestrze: *

dla grup poniedziałek i środa = 40 lekcji
dla grup wtorek i czwartek = 40 lekcji

* data rozpoczęcia kursu zależy od wpłynięcia wpłat od przynajmniej 5 uczestników

Legenda

dni ustawowo wolne od lekcji
rozpoczęcie i zakończenie kursów grupowych
przerwa świąteczna i początek ferii zimowych
sesje ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Całkowita liczba lekcji w II semestrze: *

dla grup poniedziałek i środa = 36 lekcji
dla grup wtorek i czwartek = 36 lekcji

* data rozpoczęcia kursu zależy od wpłynięcia wpłat od przynajmniej 5 uczestników 

luty marzec kwiecień maj czerwiec

II semestr 2022

Dni ustawowo wolne od lekcji:

18 kwietnia 2022- drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja – Święto Państwowe. 
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. 
16 czerwca 2022- dzień Bożego Ciała, 

1 listopada – Wszystkich Świętych, 
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
1 stycznia – Nowy Rok.
6 stycznia – Święto Trzech Króli.

I semestr II semestr



${E:Regulamin}
szkoły Next Centrum Edukacji

Słowniczek 
Poniżej wyjaśniamy pojęcia użyte w Regulaminie szkoły, Cenniku, Umowie 
oraz dodatkowych regulaminach lub cennikach dotyczących danej usługi:

1. Next Centrum Edukacji - występujące pod nazwą Nifis Magdalena
Leśniak, ul. Obywatelska 1 lok. U14, 02-409  Warszawa, NIP
7271523334. (“Next”)

2. Dyrektor szkoły- właściciel szkoły, osoba odpowiedzialna za
działalność szkoły: Magdalena Leśniak tel:601 395028
email: m.lesniak@next.edu.pl (“Dyrektor”)

3. Metodyk szkoły- właściciel szkoły, osoba odpowiedzialna za
działalność szkoły: Magdalena Leśniak tel:601 395028
email: m.lesniak@next.edu.pl ("Metodyk”)

4. Lektor- nauczyciel języka obcego  prowa-dzący zajęcia indywidualne lub
grupowe w Next.

5. Kandydat- osoba chcąca podjąć naukę języka obcego w Next Centrum
Edukacji ul.Obywatelska 1 lok. U 14 w  Warszawie
(„Kandydat”)

6. Klient -Słuchacz lub rodzic/opiekun Słuchacza, który podpisał umowę z
Next i uiścił opłatę za kurs językowy.

7. Słuchacz- osoba, która wypełniła test diagnostyczny, została
przydzielona do grupy i uiściła opłatę za kurs językowy.

8. Szczegółowa analiza potrzeb językowych- dokument dostępny na
stronie www.next.edu.pl wypełniany przez Kandydata, w którym
określane są potrzeby Kandydata dotyczące nauki języka obcego.
(„Analiza potrzeb”)

9. Kompleksowa analiza kompetencji językowych- test
diagnostyczny składający się z dwóch części: pisemnej  dostępnej na
stronie www.next.edu.pl/test  wypełnianej online oraz  ustnej
przeprowadzanej przez metodyka  lub lektora w siedzibie szkoły.
(„Test diagnostyczny”)

10. Kurs językowy- lekcje języka obcego, odbywające się w terminach
ustalonych pomiędzy Klientem a  Next, odbywające się w siedzibie Next
lub online i mające na celu udoskonalenie umiejętności językowych
Słuchacza. („Kurs”)

11. Kurs grupowy-  kurs językowy przeprowadzony w grupie od 4 do 6
Słuchaczy lub w grupie od 2-4 osób („Grupa”)

12. Kurs indywidualny- kurs językowy przeprowadzany dla 1 Słuchacza.
13. Lekcja-  języka obcego w wymiarze 45 min, 60 min lub 90 minut.
14. Dziennik online - platforma internetowa www.nifis.langlion.com, służąca

do admini-strowania prowadzonymi kursami oraz do kontaktów ze
Słuchaczami lub/i rodzicami/opiekunami.

15. Harmonogram - lista lekcji,
16. Class Dojo- system online dostępny przez stronę internetową oraz przez

aplikację mobilna na system iOS i Android. Platforma służąca do kontaktu
Lektora z rodzicami/opiekunami i Słuchaczami. Dostęp do systemu
przydzielany jest przez lektora. Rodzic/opiekun ma możliwość udzielenia
dostępu swojemu dziecku. Platfoma przeznaczona jest dla dzieci
młodszych.

17. Indywidualny profil klienta- konto użytkownika na stronie internetowej
www.next.edu.pl umożliwiające identyfikację Klienta,dokonanie płatności
za kurs, pobranie faktury.

18. Edmodo- system online dostępny przez stronę internetową oraz przez
aplikację mobilna na system iOS i Android. Platforma służąca do kontaktu
Lektora z rodzicami/opiekunami i Słuchaczami. Dostęp do systemu
przydzielany jest przez lektora. Rodzic/opiekun ma możliwość udzielenia
dostępu swojemu dziecku. Platfoma przeznaczona jest dla dzieci
młodzieży oraz dorosłych.

19. Zoom-nowoczesna platforma do  prowadzenia kursów online,
warsztatów online, dostępna poprzez stronę internetową oraz aplikację
dostępną w Apple Store i Google Play.

20. („Analzia potrzeb”)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin opisuje zasady dotyczące wykonywania usługi szkoleniowej
polegającej na nauce języków obcych.

2. Next Centrum Edukacji jest prywatną instytucją świadczącą usługi w zakresie
nauki języków obcych zgodnie z regulaminem.

3. Regulamin stosujemy do wszystkich Usług, w których warunkach umownych
się na niego powołujemy.

4. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy Next i
Klientem.

§ 2

1. Konkretny rodzaj świadczonych Państwu Usług wymieniamy w Umowach,
cennikach, dodatkowych regulaminach właściwych dla danej usługi.

2. Regulaminy i cenniki przekazujemy Państwu w związku z zawieraną Umową.
Dostępne są one również w Salonach i na naszej stronie internetowej.

3. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo również stosowane przez nas
kodeksy dobrych praktyk.

4. Umożliwiamy Państwu korzystanie z indywidualnego konta na naszej stronie
internetowej. Dostępne są tam informacje dotyczące Usług, w tym rozliczenia
płatności. Za pomocą konta mogą Państwo aktywować, dezaktywować i
modyfikować usługi.

II. Ogólne zasady świadczenia Usługi szkoleniowej

§ 1
1. Kursy językowe odbywają się w salach szkoleniowych w siedzibie NEXT

Centrum Edukacji przy ul. Obywatelskiej 1, lok U 14 w  Warszawie lub
online.

2. Słuchaczem szkoły może zostać osoba, która ukończyła 7 lat.

IIII. Zasady kwalifikacji na kursy językowe

§ 1

1. Kandydat lub rodzic / opiekun prawny Kandydata niepełnoletniego wypełnia
test diagnostyczny online dostępny na stronie:www.next.edu.pl.

2. Test diagnostyczny składa się z dwóch bezpłatnych części: pisemnej
dostępnej na stronie www.next.edu.pl/test  wypełnianej online oraz  ustnej
przeprowadzanej przez metodyka w siedzibie szkoły.

3. Test ustny przeprowadzany jest w terminie uzgodnionym z klientem i trwa 15
minut. Kandydat na zajęcia grupowe, który nie uczył się wcześniej języka
obcego jest automatycznie kierowany na kurs dla osób początkujących. Po
otrzymaniu wypełnionego testu diagnostycznego, metodyk kontaktuje się z
Klientem w celu umówienia testu ustnego poprzez platformę Zoom,
telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w siedzibie szkoły.

4. Metodyk zawiadamia Kandydata o wyniku testu diagnostycznego i
proponuje  kurs grupowy lub indywidualny na odpowiednim poziomie
zaawansowania.

5. Kandydaci są kwalifikowani do odpowiednich grup lub na zajęcia
indywidualne na podstawie:wyników osiągniętych w Next w roku
poprzednim lub wyniku testu diagnostycznego.

6. Szkoła wysyła ofertę kursu droga mailową lub przekazuje informacje ofertę
telefonicznie.

7. Po otrzymaniu oferty, klient dokonuje zakupu kursu poprzez stronę
internetową szkoły.

8. Słuchacz i/lub rodzic otrzymuje dostęp do Class Dojo lub Edmodo. Na
platformach przekazywane są wszystkie informacje o kursie,
materiałach,postępach i egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych.

9. Słuchacz może dołączyć do grupy po rozpoczęciu kursu, ale zobowiązany
jest do pobrania materiałów już przerobionych i nadrobienia tego materiału.
Lektor zobowiązany jest do zweryfikowania opanowanego materiału. Next
oferuje też możliwość wykupienia zajęć indywidualnych mających pomóc
Słuchaczowi w uzupełnieniu brakującej wiedzy.
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III. Zasady organizacji kursu językowego

1. Do uczestniczenia w kursie językowym mają prawo wyłącznie Słuchacze
Szkoły.

2. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach
ustalonych na początku roku szkolnego. Szkoła wyznacza terminy możliwie
najbardziej dogodne dla uczestników. Oferta firmy obejmuje zajęcia grupowe
w systemie dwóch zajęć 60 lub 90 minutowych tygodniowo

3. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych  na dany rok szkoleniowy jest
integralną częścią umowy z Klientem.

4. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć ustalany jest podczas
podpisywania umowy i zależy od wybranego pakietu – Start, Basic,
Standard , Happy Hour.

5. W przypadku nieutworzenia się kompletnej  Grupy Standard ( min 4 osoby),
do której Słuchacz został zakwalifikowany, kurs zostaje odwołany lub Szkoła
przedstawia propozycję innej organizacji takiego kursu.

6. W przypadku choroby lektora prowadzą-cego grupę szkoła zobowiązana jest
do zorganizowania zastępstwa z innym wykwa-lifikowanym lektorem lub
możliwie najwcze-śniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu zajęć.
W przypadku zajęć indywi-dualnych istnieje również możliwość uzgod-nienia z
lektorem innego terminu zajęć.

7. W przypadku odwołania zajęć Szkoła pro-ponuje termin ich odpracowania.
Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez lektora w porozumieniu z
grupą lub Słucha-czem indywidualnym.

8. Słuchacz, który nie uiścił opłaty za kurs do 7 dni po rozpoczęciu kursu,
zostaje usunięty z listy Słuchaczy.

9. Słuchacz zostaje poinformowany przez Szkołę o czasie i miejscu odbywania
się za-jęć oraz o lektorze prowadzącym.

10. W zależności od wybranego pakietu, Słu-chacz otrzymuje przewidziany
w nim „Pakiet powitalny”.

11. Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej lekcji grupowej lub
indywidualnej nie pono-sząc żadnych kosztów.

12. Next organizuje imprezy tematyczne dla Słuchaczy szkoły Zasady
uczestnictwa w imprezie tematycznej opisane są  w regula-minie” Imprezy
tematyczne” i dostępne na stronie www.next.edu.pl/regulaminy

III. Zasady uczestnictwa w kursie językowym

1. Do uczestniczenia w kursie językowym mają prawo wyłącznie Słuchacze
Szkoły.

2. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach
ustalonych na początku roku szkolnego. Szkoła wyznacza terminy możliwie
najbardziej dogodne dla uczestników. Oferta firmy obejmuje zajęcia grupowe
w systemie dwóch zajęć 60 lub 90 minutowych tygodniowo

3. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych  na dany rok szkoleniowy jest
integralną częścią umowy z Klientem.

4. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć ustalany jest podczas
podpisywania umowy i zależy od wybranego pakietu – Start, Basic, Standard ,
Happy Hour.

5. W przypadku nieutworzenia się kompletnej  Grupy Standard ( min 4 osoby),
do której Słuchacz został zakwalifikowany, kurs zostaje odwołany lub Szkoła
przedstawia propozycję innej organizacji takiego kursu.

6. W przypadku choroby lektora prowadzą-cego grupę szkoła zobowiązana jest
do zorganizowania zastępstwa z innym wykwa-lifikowanym lektorem lub
możliwie najwcze-śniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu zajęć. W
przypadku zajęć indywi-dualnych istnieje również możliwość uzgod-nienia z
lektorem innego terminu zajęć.

7. W przypadku odwołania zajęć Szkoła pro-ponuje termin ich odpracowania.
Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez lektora w porozumieniu z
grupą lub Słucha-czem indywidualnym.

8. Słuchacz, który nie uiścił opłaty za kurs do 7 dni po rozpoczęciu kursu,
zostaje usunięty z listy Słuchaczy.

9. Słuchacz zostaje poinformowany przez Szkołę o czasie i miejscu odbywania
się za-jęć oraz o lektorze prowadzącym.

10. W zależności od wybranego pakietu, Słu-chacz otrzymuje przewidziany w
nim „Pakiet powitalny”.

11. Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej lekcji grupowej lub
indywidualnej nie pono-sząc żadnych kosztów.

12. Next organizuje imprezy tematyczne dla Słuchaczy szkoły Zasady
uczestnictwa w imprezie tematycznej opisane są  w regula-minie” Imprezy
tematyczne” i dostępne na stronie www.next.edu.pl/regulaminy

Do uczestniczenia w kursie językowym mają prawo wyłącznie Słuchacze Szkoły.
1. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach

ustalonych na początku roku szkolnego. Szkoła wyznacza terminy możliwie
najbardziej dogodne dla uczestników. Oferta firmy obejmuje zajęcia
grupowe w systemie dwóch zajęć 60 lub 90 minutowych tygodniowo

2. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych  na dany rok szkoleniowy
jest integralną częścią umowy z Klientem.

3. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć ustalany jest
podczas podpisywania umowy i zależy od wybranego pakietu – Start,
Basic, Standard , Happy Hour.

4. W przypadku nieutworzenia się kompletnej  Grupy Standard ( min 4
osoby), do której Słuchacz został zakwalifikowany, kurs zostaje odwołany
lub Szkoła przedstawia propozycję innej organizacji takiego kursu.

5. W przypadku choroby lektora prowadzą-cego grupę szkoła zobowiązana
jest do zorganizowania zastępstwa z innym wykwa-lifikowanym lektorem
lub możliwie najwcze-śniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu
zajęć. W przypadku zajęć indywi-dualnych istnieje również możliwość
uzgod-nienia z lektorem innego terminu zajęć.

6. W przypadku odwołania zajęć Szkoła pro-ponuje termin ich odpracowania.
Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez lektora w porozumieniu
z grupą lub Słucha-czem indywidualnym.

7. Słuchacz, który nie uiścił opłaty za kurs do 7 dni po rozpoczęciu kursu,
zostaje usunięty z listy Słuchaczy.

8. Słuchacz zostaje poinformowany przez Szkołę o czasie i miejscu
odbywania się za-jęć oraz o lektorze prowadzącym.

9. W zależności od wybranego pakietu, Słu-chacz otrzymuje przewidziany w
nim „Pakiet powitalny”.

10. Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej lekcji grupowej lub
indywidualnej nie pono-sząc żadnych kosztów.

11. Next organizuje imprezy tematyczne dla Słuchaczy szkoły Zasady
uczestnictwa w imprezie tematycznej opisane są  w regula-minie” Imprezy
tematyczne” i dostępne na stronie www.next.edu.pl/regulaminy

III. Zasady organizacji testów wewnętrznych i zewnętrznych

Do uczestniczenia w kursie językowym mają prawo wyłącznie Słuchacze Szkoły.
1. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach

ustalonych na początku roku szkolnego. Szkoła wyznacza terminy możliwie
najbardziej dogodne dla uczestników. Oferta firmy obejmuje zajęcia
grupowe w systemie dwóch zajęć 60 lub 90 minutowych tygodniowo

2. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych  na dany rok szkoleniowy jest
integralną częścią umowy z Klientem.

3. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć ustalany jest
podczas podpisywania umowy i zależy od wybranego pakietu – Start,
Basic, Standard , Happy Hour.

4. W przypadku nieutworzenia się kompletnej  Grupy Standard ( min 4 osoby),
do której Słuchacz został zakwalifikowany, kurs zostaje odwołany lub
Szkoła przedstawia propozycję innej organizacji takiego kursu.

5. W przypadku choroby lektora prowadzą-cego grupę szkoła zobowiązana
jest do zorganizowania zastępstwa z innym wykwa-lifikowanym lektorem
lub możliwie najwcze-śniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu
zajęć. W przypadku zajęć indywi-dualnych istnieje również możliwość
uzgod-nienia z lektorem innego terminu zajęć.

6. W przypadku odwołania zajęć Szkoła pro-ponuje termin ich odpracowania.
Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez lektora w porozumieniu z
grupą lub Słucha-czem indywidualnym.

7. Słuchacz, który nie uiścił opłaty za kurs do 7 dni po rozpoczęciu kursu,
zostaje usunięty z listy Słuchaczy.

8. Słuchacz zostaje poinformowany przez Szkołę o czasie i miejscu
odbywania się za-jęć oraz o lektorze prowadzącym.

9. W zależności od wybranego pakietu, Słu-chacz otrzymuje przewidziany w
nim „Pakiet powitalny”.

10. Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej lekcji grupowej lub
indywidualnej nie pono-sząc żadnych kosztów.

11. Next organizuje imprezy tematyczne dla Słuchaczy szkoły Zasady
uczestnictwa w imprezie tematycznej opisane są  w regula-minie” Imprezy
tematyczne” i dostępne na stronie www.next.edu.pl/regulaminy
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 Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego

Polityka prywatności
Spis treści 
1. Kto jest administratorem danych osobowych ?
2. Odpowiedzialność Administratora danych osobowych
3. W jakim celu zbierane są dane osobowe ?
4. Jakie dane osobowe są zbierane ?
5. Pliki cookies
6. Prawa Klienta
7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
8. Okres przechowywania danych osobowych
9. Kontakt

1. Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest 

Nifis Magdalena Leśniak
ul.Obywatelska 1 lokal u 14
Warszawa 02-409
NIP: 727-152-33-34

2. Odpowiedzialność Administratora danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przykłada szczególną uwagę do ochrony 
prywatności Klientów oraz do poufności przekazywanych informacji w ramach 
prowadzenia Sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem 
www.next.edu.pl 

Administrator  dokłada wszelkich starań aby dostęp do danych osobowych miały 
jedynie osoby upoważnione, które obsługują Sklep internetowy. Urządzenia 
informatyczne, z których zarządzany jest Sklep, są do tego dedykowane i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dodatkowe zabezpieczenia 
stosowane przez Sprzedawcę to m.in.:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu, na których podawane są Dane

Osobowe;
c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z

funkcjonalności Sklepu Internetowego;
d. Dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i

hasła.

Sklep internetowy, w swojej działalności, jak również  ramach realizacji Umowy 
sprzedaży, korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z 
koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie 
potrzeby, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotom 
zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy na podstawie umów 
powierzenia tj.:

a. firmie księgowej,
b. firmie hostingowej,
c. kurierom,
d. Poczcie Polskiej S.A.,
e. operatorowi przelewów,
f. firmom świadczącym usługi informatyczne
g. British Council.

Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji 
właściwego organu Sprzedawca będzie musiał przekazać dane osobowe Klienta 
również innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Niemniej ze swojej strony 
Sprzedawca zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych 
osobowych analizuje bardzo starannie i wnikliwie, aby nie doszło do przekazania 
informacji osobie nieuprawnionej.

3. W jakim celu zbierane są dane osobowe ?

Dane osobowe są zbierane jedynie w celu realizacji Zamówienia i jego 
przetwarzania, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyraził odpowiednią 
zgodę. Korzystanie ze sklepu internetowego www.nextedu.pl nie wymaga 
podania przez Klienta żadnych danych osobowych. 

4. Jakie dane osobowe są zbierane ?

Sprzedawca zbiera dane osobowe zgodnie z poniższymi założeniami: 

4.1 Realizacja Zamówienia w Sklepie: 
a. Imię
b. Nazwisko
c. Adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
d. Adres email
e. Numer telefonu

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji 
Umowy sprzedaży. 

Podstawą prawną przetwarzania danych o których mowa powyżej  jest art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do
wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

4.2 Rozpatrywanie reklamacji: 
a. Imię
b. Nazwisko
c. Adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
d. Adres email
e. Numer telefonu
f. Numer zamówienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który 
zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do 
wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa.

4.3 Wystawienie faktury 
a. Imię
b. Nazwisko
c. Adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
d. Adres email
e. Numer telefonu
f. Numer zamówienia
g. NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który 
zezwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do 
wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z prawa.

4.4 Wysyłka newsletter 
Adres email 
Klient dobrowolnie może podać adres email aby otrzymywać newsletter. W przypadku 
subskrypcji newslettera, Klient będzie otrzymywać informacje handlowe od 
Administratora, z których w każdej chwili Klient może zrezygnować poprzez
Informację mailową do Sprzedawcy na adres kontakt@next.edu.pl 
Poprzez wypisanie się z newslettera na stronie www.next.edu.pl 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. a) RODO, czyli zgoda.

4.5 Administrowanie Sklepem internetowym
a. Adres IP
b. Data i czas serwera
c. Informacja o przeglądarce internetowej

Informacja o systemie operacyjnym Podstawą prawną takiego przetwarzania danych 
jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym 
sposobem Sprzedawca realizuje swój prawnie uzasadniony interes - dane te są 
zapisywane automatycznie w logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze 
strony internetowej należącej do Sklepu. Administrowanie stroną internetową bez 
użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
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5. Pliki cookies

Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies", czyli krótkie pliki tekstowe, zapisywane na 
komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika, które zbierają 
anonimowe informacje o Klientach, służące do zapewnienia najwyższej jakości 
świadczonych usług i doskonalenia funkcjonalności Sklep internetowego. Pliki te 
mogą być odczytywane przez system Sprzedawcy, a także przez systemy należące 
do innych podmiotów, z których usług korzysta (Facebook Inc., Google LLC).

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej 
korzystanie ze Sklepu internetowego , przykładowo, poprzez „zapamiętanie” 
podanych raz informacji, tak by nie musiała ona każdorazowo ich podawać, jak 
również służą dostosowaniu zawartości Strony, w tym prezentowanych reklam, do jej 
preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji 
zawartości Sklepu internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, przyznawania i 
realizacji reklam, ofert lub promocji dedykowanych danej osobie odwiedzającej 
zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i 
wyraziła zgodę na takie działanie).

Osoba odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym 
w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę 
odwiedzającą, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację 
dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej 
preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to 
jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, jak opisane poniżej:
a. zapewnianie bezpieczeństwa —cookies są wykorzystywane m.in. w celu

uwierzytelniania użytkowników, co pomaga w ochronie danych osobowych
użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

b. poprawiają wydajność korzystania ze strony internetowej —cookies
wykorzystywane są do tego, by Strona internetowa działała sprawnie i aby
można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe m.in. dzięki
zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony
internetowej;

c. stan sesji — w plikach cookies mogą być zapisywane informacje o tym, jak
odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Przykładem takich informacji
jest np. zapamiętywanie, które podstrony są najczęściej wyświetlane, co
pozwala także w opaciu o cookies wyświetlać Klientom reklamę dedykowaną;

d. utrzymanie stanu sesji — jeżeli Klient loguje się do swojego panelu, to dzięki
plikom cookies może podtrzymać sesję. Oznacza to, że po przejściu na inną
podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co
poprawia komfort korzystania ze strony internetowej;

e. tworzenie statystyk — pliki cookies są pomocne do tego, aby analizować, w
jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej (np. jak wielu otwiera
stronę internetową, na jak długo, które treści są najbardziej interesujące).
Dzięki temu Sprzedawca może stale poprawiać stronę internetową i
dostosowywać ją do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i
tworzenia statystyk Sprzedawca wykorzystuje  usługę  Google Analytics, która
może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies,
do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści  w usługach
Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

f. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej Sklep
internetowy posiada tzw. pixel Facebooka, dzięki któremu możliwe jest
polubienie fanpage’a Sklepu podczas korzystania z witryny. Aby to było
możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka;

g. śledzenie konwersji w AdWords używa również plików cookies. Funkcja ta
dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co
umożliwia analizowanie sprzedaży oraz innych konwersji z reklamy.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w 
urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie w Sklepie wyświetla się 
prośba o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy 
sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić 
ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną 
obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu 
cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej, 
Sprzedawca czuje się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie 
obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu 
ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej 
podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z 
funkcjonalności, etc.
W ramach wykorzystywania „cookies” Sprzedawca gromadzi następujące 
anonimowe informacje o Kliencie:

a. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta
b. IP urządzenia dostępowego,
c. nazwy hostów,

d. szybkość połączenia,
e. czas spędzony w Sklep internetowym,
f. rodzaj przeglądarki oraz jej język,
g. sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania,
h. odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.

6. Prawa Klienta

Klienta ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych i ich kopii
2. Edycji/Sprostowania/Poprawienia swoich danych osobowych
3. Usunięcia danych osobowych – w każdym momencie
4. Zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu
5. Wycofania wszelkich udzielonych zgód
6. Przeniesienia danych do innego administratora

W celu skorzystania z przysługujących praw Klient powinien skontaktować się z 
Administratorem danych w sposób wskazany w pkt.9 niniejszej Polityki Prywatności.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem 
punktów poniżej.
Sprzedawca korzysta z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie 
podmioty, jak Facebook Inc., Google LLC. Firmy te mają siedziby poza Unią 
Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

Sprzedawca zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane 
osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych wyłącznie z zachowaniem 
przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa instrumentami zapewniającymi 
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym standardowymi klauzulami 
umownymi, wydanymi przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych środków ochrony danych 
osobowych transferowanych do państw trzecich, skontaktuj się z nami korzystając z 
metod opisanych w pkt. 9 poniżej. 

Sprzedawca udzieli Klientowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania 
danych osobowych.
Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do 
państwa trzeciego.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Sprzedawca informuje, że dane osobowe przetwarzane są w Sklepie internetowym 
przez okres:

a. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w
celu zawarcia i wykonania Umowy;

b. 3 lat lub 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego,
czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie)

c. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem
obowiązków z prawa podatkowego;

d. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej
niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody;

e. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu
przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Sprzedawcy

f. (tutaj trzeba dopisać cookies) – „czas zużycia”.  Praktyka na rynku mówi, że
max. to 13 miesięcy

9. Kontakt

Sprzedawca kontaktuje się z Klientem głównie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. W sytuacjach szczególnych Sprzedawca może korzystać z kontaktu 
telefonicznego. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczącej polityki prywatności 
zachęcamy do kontaktu kontakt@next.edupl. 
Dane osobowe możesz zaktualizować, edytować, bądź usunąć poprzez kontakt na 
adres kontakt@next.edu.pl. 
W sprawach wskazanych powyżej, można kontaktować się również listownie na 
adres 

Nifis Magdalena Leśniak
ul Obywatelska  1 lokal u14
02-409 Warszawa





1. Promocja September (zwana dalej Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 15
sierpnia 2021 do 15 września 2021 r. Ten regulamin określa szczegółowe jej warunki.

2. Promocja dostępna jest dla tych z Państwa, którzy wykupią kursy grupowe (również w ramach oferty
pakietowej z innymi usługami), na zasadach promocji obowiązujących od 22.02.2016.

3. Możliwość skorzystania z Promocji warunkujemy od tego czy:
a) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz szkoły,
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi,
c) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają.

4. W ramach Promocji otrzymują Państwo możliwość korzystania z pakietu opcjonalnego Polsat
bezpłatnie przez pierwszy miesiąc.

5. Od drugiego miesiąca pakiet telewizyjny objęty Promocją świadczony jest na zasadach określonych w
cenniku właściwym dla usługi TV (również w ramach oferty pakietowej z innymi usługami).

6. Mogą Państwo zrezygnować z Promocji w dowolnym momencie.
7. Z Promocji mogą Państwo skorzystać jednorazowo.

${E:Harmonogram 2021/22}

promocji September

Nifis Magdalena Leśniak ul Obywatelska 1 lokal U14 Warszawa 02-409 NIP: 727-152-33-34
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