
Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług 
oferowanych przez firmę Dominikę Zaborowską 
Wydarzenie – każde spotkanie organizowane przez Dominikę Zaborowską o charakterze warsztatowo- szkoleniowym 
Administrator – Dominika Zaborowska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piwnika Ponurego 7 lok.26, nip 728-150-65-15 
Serwis – www.dominikazaborowska.pl/konieczmodaczasnastyl   

Przepisy ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora 

za pośrednictwem Serwisu.

2. Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, po-

między Administratorem a Klientem.

3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Poprzez złoże-

nie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje 

go w obowiązującej formie.
§ 3

Zawarcie umowy i dostawa

1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się stronie www.dominikazabo  -

rowska.pl/konieczmodaczasnastyl  , wypełnienie formularza zgłoszenia i dokonania opłaty poprzez Przelewy24 

(przekierowanie automatyczne)

2. Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości 

poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta przez Przelewy 24 – informacja mówi o zakupie biletu na 

wybrane szkolenie w określonym czasie i miejscu. 

3. Potwierdzenie zakupu biletu otrzymane od Przelewy 24 jest potwierdzeniem jego nabycia. Inne informacje o 

nabyciu biletu czy bilety elektroniczne nie będą wysyłane. 
§ 4

Ceny biletów

1. Wszystkie, aktualne ceny szkoleń podane są w Ofercie w ramach Serwisu.

2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

3. Podane ceny Wydarzeń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu

§ 5

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-

dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma 

możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu 

zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora 

zgłaszając chęć dokonania zwrotu.

3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uisz-

czoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na 

wskazane przez Klienta konto bankowe.

4. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej i mogą być kierowane korespondencyjnie na adres: 

kontakt@dominikazaborowska.pl   

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochro-

nie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity, ze zm.) w celu organi-

zacji konferencji biznesowych w poszczególnych miastach, realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ra-
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mach umowy oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności przekazywania informacji handlowych za 

pomocą newslettera.

2. W celu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 2 powyżej Administrator danych osobowych zbiera 

następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, miasto zamieszkania.

3. W celu realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu Administrator danych osobowych 

zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer NIP, adres email, numer 

telefonu kontaktowego.

4. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do 

wykonania umowy oraz korzystania z usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, jak również rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji.

5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zaku-

pu.

6. Dane osobowe udostępnione przez Klientów, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów, o któ-

rych mowa w ust. 2 powyżej, w tym realizacji umowy sprzedaży, o której mowa w § 3 powyżej.

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

8. Klient ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub 

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) 

albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie 

potrzebnym dla wykonania umowy.

10. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 powyżej, w 

wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adre-

su, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
§ 7

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Udział w Wydarzeniach to również wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (nieodpłatnie oraz bez ogra-

niczeń czasowych) w celu promocji marki i kolejnych Wydarzeń. Publikowane zdjęcia będą dbały o wizerunek 

każdego Klienta.

2. Publikacja będzie miała miejsce na portalach społecznościowych.

3. Jeśli Klient nie wyraża zgody na fotografowanie  ma obowiązek zgłosić to przed Wydarzeniem podczas reje-

stracji
§ 8

Zgoda na przetwarzanie danych
1. Zakup biletu na Wydarzenie organizowane przez Administratora jest równoznaczne z przyjęciem do wia-

domości i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w formularzu na potrzeby organizacji Wydarzeń oraz dalszych celów marketingowych 
(zgodnie z ustawą o oc

§ 9
Zmiany Regulaminu

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one 

Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.


