
REGULAMIN SZKOLEŃ/WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH  
PRZEZ FIRMĘ DOMINIKA ZABOROWSKA  

oraz  
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
§ 1 

Definicje Regulaminu 
Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu 
następujące znaczenie: 
Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, 
portalu, produktów, usług oferowanych przez firmę Dominika Zaborowska 
Szkolenie / Warsztat – każde spotkanie organizowane przez firmę Dominika Zaborowska 
Administrator – Dominika Zaborowska, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piwnika Ponurego 7 lok 26,  
Produkty – książki autorstwa Dominiki Zaborowskiej ( Kreowanie wizerunku cześć I, II i III) 
Serwis – strona www.dominikazaborowska.pl/konieczmodaczasnastyl  
Klient/ Uczestnik - osoba składająca zamówienie na Szkolenia/Warsztaty lub Produkty 

§ 2 
Przepisy ogólne 

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

Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

2. Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na 

odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem. 

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

4. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i 

potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka 

internetowa.  

6. Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu. Operator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia 

wymienionych wymagań technicznych. 

7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych 

związanych z nimi konsekwencjach dla klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu. 
§ 3 

Zawarcie umowy i dostawa 

1. Złożyć zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i 

wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia. 

2. Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego 

banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod 

jego domeną. 

3. Każda rejestracja i zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie 

wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. 

http://www.dominikazaborowska.pl/konieczmodaczasnastyl


4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu zamówienia oznacza, iż 

zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia umowy. 

5. Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na 

otrzymania maili systemowych od Administratora. 
§ 4 

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. 
§ 5 

Zmiany Terminów i Gwarancja 

1. Administrator zobowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów 

Szkoleń/ Warsztatów. 

2. Jeśli klient zakupił bilet, a termin szkolenia z powodów niezależnych od Organizatora ulegnie zmianie, 

istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego 

rodzaju szkolenia lub otrzymanie zwrotu ceny biletu. 
§ 6 

Zwroty i reklamacje 

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

odpowiedzialności 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 biletu na Szkolenie/Warsztat można dokonać najpóźniej na 7 dni przed, zachowując przy tym 

zasadę z § 6. pkt 1. 

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

Administratora zgłaszającej chęć dokonania zwrotu. 

4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca 

uiszczoną cenę nabycia w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury 

zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania 

oferowanych produktów. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki na błędny adres, jeśli został on 

podany przez Klienta z chwilą składania zamówienia. Jeśli niemożność doręczenia przesyłki wynika z 

winy Klienta, otrzyma on zwrot wartości swojego zamówienia po potrąceniu wysyłki w dwie strony. 



7. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej i mogą być kierowane korespondencyjnie na 

adres: kontakt@dominikazaborowska.pl 
§ 7 

Ceny 

1. Wszystkie, aktualne ceny Szkoleń/Warsztatów podane są na stronie Serwisu 

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

3. Faktury wysyłane są drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu  

4. Opłatę za Szkolenie/Warsztat można dokonać też wpłacając pieniądze na konto Administratora 
§ 8 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Udział w Szkoleniach/ Warsztatach  to również wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku 

(nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych) w celu promocji marki i kolejnych spotkań.  

2. Publikacja może mieć miejsce na stronie www.dominikazaborowska.pl/konieczmodaczasnastyl oraz na 

portalach społecznościach. 

3. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na fotografowanie ma obowiązek zgłosić to przed 

Szkoleniem/Warsztatem mailowo lub podczas rejestracji. 
§ 9 

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.  

Bezpieczeństwo.  

Administrator gwarantuje i poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i zapewnia 
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy 
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o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio 
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Odbiorcy danych.   

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 
newslettera  

Zamówienia. 

1. Składając zamówienie, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię 
i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku 
z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji 
księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 
zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej 
umowy.  Z uwagi na obowiązek przechowywania  faktur z i danymi osobowymi  Klienta przez 
okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy dane nadal 
są przechowywane.  

2. W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po 
realizacji zamówienia. Klient nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się 
usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy 
oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach do czasu upływu terminu roszczeń 
Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient ma prawo  
sprzeciwić się przetwarzaniu swoich  danych w celach statystycznych, oraz/lub domagać się 
usunięcia Twoich danych z  bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Klientowi 
również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO 

Newsletter. 

Zapisując się do newslettera, Klient przekazuje  swoje imię, miasto i adres e-mail za pośrednictwem 
formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do 
newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci 
newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas 
funkcjonowania newslettera, lub do czasu rezygnacji Klienta, która powoduje natychmiastowe 
usunięcie jego danych z bazy. W każdej chwili Klient ma prawo sprostować dane zapisane w bazie jak 



również zażądać ich usunięcia. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym 
mowa w art. 20 RODO. 

Webinary. 

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. 

Reklamacje i odstąpienie od umowy. 

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. 

Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient przekazuje mi swój adres e-mail 
jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte inne dane osobowe. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane Klienta są w tym 
przypadku są  przetwarzane w celu kontaktu z Nim, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po 
zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby 
wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji 
i Administrator nie jest  w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma  prawo 
domagać się jej usunięcia, chyba że  archiwizacja treści wiadomości jest uzasadniona z uwagi na 
nadrzędne interesy Administratora , np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami 

 


