
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WEBINARÓW 

Z DOMINIKĄ ZABOROWSKĄ 

1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z webinarów, 
organizowanych przez Dominikę Zaborowską.  

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z webinarów są zobowiązani zapoznać się z 
niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z webinarów oznacza akceptację 
postanowień Regulaminu. 

3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz 
postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach 
korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze 
bezprawnym, obraźliwym, reklamowym czy też naruszającym dobra osobiste. 

Zakup webinarów 

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych 
www.dominikazaborowska.pl/konieczmodaczasnastyl są cenami brutto podanymi w złotych 
polskich.  

5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową i drogą mailową. 
6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu przez cały rok. 

Udział w webinarze 

7. Uczestnicy webinarów, oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub 
rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność 
intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom 
jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, 
odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach. 

8. Po spotkaniu każdy Uczestnik otrzyma  drogą elektroniczną specjalnie przygotowany skrypt ze 
skrótem wiadomości zawartych w webinarze. Skrypt traktowany jest jak materiały szkoleniowe 
czyli stanowi własność intelektualną Dominiki Zaborowskiej, jest  chroniony prawem autorskim 
i udostępniany uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.  Nie może być kopiowany, 
sprzedawany odsprzedawany lub udostępniany publicznie osobom nie biorącym udziału w 
szkoleniach. 

9. Dominika Zaborowska zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, 
nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z 
prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych 
podmiotów. 

10. Uczestnicy widzą prezentera, natomiast nie udostępniają swojego wizerunku, komunikujemy 

się za pomocą czatu.  

11. Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który 

nie zapewnił sobie odpowiednich warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą 

uwzględniane. 

12. niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Dominika Zaborowska. 

Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności 
Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Dominika Zaborowska z 
siedzibą w Łodzi przy ul. Piwnika Ponurego 7 lok 26, nip 728 150 65 15,. Cele, podstawy prawne oraz 



okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu 
przetwarzania danych. Uprawnienia. RODO przyznaje Klientowi następujące uprawnienia związane 
z przetwarzaniem jego danych osobowych: 

1. prawo dostępu do danych osobowych 
2. prawo do sprostowania danych osobowych, 
3. prawo do usunięcia danych osobowych, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 
6. prawo do przenoszenia danych, 
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę 

wyraziłaś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 
Jeżeli Klient uzna że przy przetwarzaniu jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub może zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia 
informacji o tym, jakie dane na jego temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, 
że wyślesz wiadomość na adres kontakt@dominikazaborowska.pl.  Administrator gwarantuje i 
poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Dane Klienta mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług 
korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Klienta usług czy realizacji zamówień 
w sklepie internetowym. 

 Biuro rachunkowe ABACO z siedzibą w Łodzi 

 Pocztę Polska (w przypadku wysyłek zamówień) 

 Firmę NEXT STEP reprezentowana przez Katarzynę Mikołajczyk i obsługującą wysyłkę 
materiałów i skryptów dla Uczestników webinarów 

Klient zgłaszający swój udział w webinarze, przekazuje swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, 
adres zamieszkania,  adres e-mail, telefon. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć 
udział w webinarze. Przekazane dane są  wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest zgoda  Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar. 
W każdej chwili Klient ma prawo sprostować swoje dane zapisane w systemie  jak również żądać ich 
usunięcia. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Klient zgłaszający reklamację lub odstępujący od umowy,  przekazujesz mi dane osobowe zawarte 
w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi 
w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji 
procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą 
przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. 
Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach 



statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od 
umowy Klient  nie ma możliwości sprostowania tych danych i nie może również sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia 
roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej 
umowy  Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich  danych w celach statystycznych, jak również 
domagać się ich usunięcia z bazy. 

Postanowienia końcowe 

13. Dominika Zaborowska  zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru z przyczyn od niej 
niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Sądem 
właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów 
zawartych na podstawie 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 

Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się 

ze zmienionym Regulaminem. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego 

regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę ze Sklepem przed 

publikacją zmian. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


