REGULAMIN WARSZTATÓW Z TWORZENIA WŁASNYCH KOSMETYKÓW
w ramach cyklu „Moda na PIĘKNE PONIEDZIAŁKI”
z dnia 26 sierpnia 2019 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów z tworzenia własnych kosmetyków w ramach cyklu ”Moda na PIĘKNE
PONIEDZIAŁKI” (dalej odpowiednio „Warsztaty”) jest Fabryka Idei Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Hubskiej 96/100; 50-502 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000053453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 897-176-23-72,
REGON 021262749 (dalej odpowiednio „Organizator”). Organizator działa we współpracy z Iskra Mocy
Domnika Dudzic, ul. Lecha Wałęsy 33, 83-322 Stężyca, NIP: 4990434856.
2. Warsztaty odbywają się na terenie Centrum Handlowego Osowa, mieszczącego się przy ul. Spacerowej
48 w Gdańsku, w strefie eventowej zlokalizowanej przy sklepie H&M (dalej odpowiednio „Miejsce
Warsztatów”) i dzielą się na pojedyncze Warsztaty, organizowane w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca od września do grudnia 2019 r.
3. Uczestnikiem Warsztatów mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w ust. 4 poniżej oraz
w §2 ust. 2 (dalej odpowiednio „Uczestnik”).
4. W Warsztatach może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. W każdym pojedynczym Warsztacie może wziąć udział nie więcej niż 10 Uczestników, przy czym w dniu
odbywania się Warsztatów przewidziane są trzy tury warsztatowe – o godz. 15.00, 16.00 i 17.00 (łącznie
30 Uczestników) .
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż jednych Warsztatach w każdym dniu ich odbywania
się.
§2 REJESTRACJA UCZESTNIKA
1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Warunkiem udziału w Warsztatach jest łącznie:
a) dokonanie przez Uczestnika rejestracji na Warsztaty:
− za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w sieci Internet pod adresem
elektronicznym http://bit.ly/formularz_warsztaty_beauty_monday (dalej odpowiednio „Formularz
Elektroniczny”) lub
− w dniu, w którym odbywają się Warsztaty – poprzez wypełnienie formularza w formie pisemnej –
w Miejscu Warsztatów;
b) osobiste pojawienie się Uczestnika w Miejscu Warsztatów nie później niż na 10 minut przed
rozpoczęciem się Warsztatów.
3. Rejestracja przy użyciu Formularza Elektronicznego polega, łącznie, na udostępnieniu przez Zgłaszającego
Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub
wypełnienie odpowiednich pól - danych osobowych Uczestnika, w tym: imienia, nazwiska oraz adresu email oraz numeru telefonu;
4. Po wypełnieniu Formularza Elektronicznego Uczestnik uzyska automatyczną odpowiedź o ewentualnym
zakwalifikowaniu się na Warsztaty oraz informację odnośnie kolejnych czynności.
5. Rejestracja dokonywana w Miejscu Warsztatów polega łącznie na udostępnieniu przez Uczestnika
Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub
wypełnienie odpowiednich pól:
a) danych osobowych Uczestnika w tym: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu;

b) innych niż wymienione w lit. a) danych dotyczących Uczestnika, w tym: wieku oraz informacji o
składnikach, w szczególności substancjach lub produktach, powodujących u Uczestnika alergie lub
reakcje nietolerancji;
c) oświadczenia o tym, że Uczestnik że zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu,
akceptuje jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące;
d) zgody na przetwarzanie przez Organizatora, Właściciela Centrum oraz podmioty z nimi
współpracujące przy organizacji Warsztatów, danych osobowych Uczestnika w lit. a), w celach
związanych z organizacją Warsztatów. O zakwalifikowaniu się Uczestnika na Warsztaty decyduje
kolejność zgłoszeń.
6. Organizator dokonuje rejestracji Uczestników w Miejscu Warsztatów (ust. 2 lit. b) w ramach limitu
dostępnych miejsc na Warsztaty (§1 ust. 5).
7. Biorący udział w Warsztatach udostępnia Organizatorowi następujące dane poprzez wypełnienie
Formularza pisemnie w Miejscu Warsztatów:
a) danych osobowych Uczestnika w tym: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu;
b) innych niż wymienione w lit. a) danych dotyczących Uczestnika, w tym: wieku oraz informacji o
składnikach, w szczególności substancjach lub produktach, powodujących u Uczestnika alergie lub
reakcje nietolerancji;
c) oświadczenia o tym, że Uczestnik że zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu,
akceptuje jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące;
d) zgody na przetwarzanie przez Organizatora, Właściciela Centrum oraz podmioty z nimi
współpracujące przy organizacji Warsztatów, danych osobowych Uczestnika w lit. a), w celach
związanych z organizacją Warsztatów. O zakwalifikowaniu się Uczestnika na Warsztaty decyduje
kolejność zgłoszeń.
§3 DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe uczestnika Warsztatów podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), które
reguluje zasady oraz sposoby ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych na
obszarze UE.
2.
3. Dane osobowe uczestnika Warsztatów są przetwarzane na potrzeby przygotowania oraz
przeprowadzenia Wydarzenia, na czas niezbędny do wykonania tych czynności (podstawa prawna:
art. 6 ust.1 pkt b) RODO), a po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wykonania przez
Organizatora obciążających go obowiązków w zakresie i na czas trwania zobowiązania do
przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowej (podstawa prawna: art. 6
ust.1pkt c) RODO) oraz w ramach uzasadnionego prawnie interesu Organizatora (podstawa prawna:
art. 6 ust.1 pkt f) RODO) w szczególności dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia roszczeń i
prowadzenia dokumentacji własnej działalności na czas dopuszczalnej prawem archiwizacja
dokumentacji i przedawnienia roszczeń, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) na czas
i w zakresie, w jakim jej udzielono.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Fabryka Idei Sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96/100; 50-502 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP 897-176-23-72, REGON 021262749.
5. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Fabryce Idei Sp. z o. o.; ul. Hubska 96/100; 50-502
Wrocław można skontaktować się mailowo pod adresem: : ioda@fabrykaidei.pl

6. Uczestnik Warsztatów ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
sprostowania, usunięcia, ograniczenia takiego przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do złożenia skargi właściwemu organowi
nadzoru (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające przepisy
prawa, jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych ujętych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w
odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą – prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, odpowiednio do postanowień RODO.
7. Zgłaszając się do udziału w Warsztatach, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora (lub inne podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym Zarządcę i Właściciela
Centrum Handlowego Osowa) wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) i na
zasadach wskazanych powyżej danych osobowych uczestnika Wydarzenia.

1.
2.
3.
4.

§4 DODATKOWE ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Z urządzeń dostępnych w trakcie Warsztatów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
bezpieczeństwa.
Uczestnik, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób, lub porządkowi w trakcie Warsztatów, może
być niedopuszczony do udziału w Warsztatach przez Organizatora.
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych zasad higieny.
Czas trwania pojedynczych Warsztatów to ok. 45 minut.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Warsztatami. Reklamacja może być
złożona pisemnie:
a) w trakcie Warsztatów w Miejscu Warsztatów;
b) na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, adres e-mail,
którego użył do rejestracji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili jej
otrzymania.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

