
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

„Z NAMI LEPIEJ” 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………. deklaruję chęć przystąpienia do 

Programu pod nazwą: Z NAMI LEPIEJ 

 

DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG KOSMETYCZNYCH 

NAZWA FIRMY: 

 

……………………………………………… 

ADRES: 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

NR NIP: 

 

……………………………………………… 

 

E-MAIL: 

 

……………………………………………… 

 

TELEFON: 

 

……………………………………………… 

 

Oświadczam, iż: 

1. Jestem osobą uprawnioną do reprezentacji rzeczonego Podmiotu, a wszelkie podane oświadczenia są w pełni zgodne z 

prawdą 

2. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Programu „Z NAMI LEPIEJ” oraz w pełni akceptuję jego postanowienia (regulamin 

dostępny jest na stronie www.eclair-nail.com) 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych rzeczonego Podmiotu przez Organizatora w celach związanych z 

uczestnictwem Salonu w programie – zgodnie z załącznikiem nr 4 

4. Zapoznałem się z treścią i dobrowolnie wyraziłem zgodę na zawarte w załączniku nr 5 niniejszego regulaminu zgody 

marketingowe w zakresie moich potrzeb wynikających z uczestnictwa w Programie „Z NAMI LEPIEJ” 

5. Zobowiązuję się do:  

- realizacji postanowień Programu „Z NAMI LEPIEJ” 

- informowaniu Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych powyżej. 

 

………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Podmiotu 

 

Deklarację prosimy wysłać pocztą lub e-mailem: 

Adres pocztowy: Éclair ul. Robocza 42 61-517 Poznań 

e-mail: kontakt@eclair-nail.com 

Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem Organizatora: kontakt@eclair-nail.com  

  

http://www.eclair-nail.com/
mailto:partner@eclair-nail.com


Załącznik nr 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

„Z NAMI LEPIEJ” 
 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………,  

 

działający w imieniu …………………………………………………………..…,  

oświadczam, iż rezygnuję z udziału w programie „Z NAMI LEPIEJ”.  

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa w Programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..    ………………………………. 

Data      czytelny podpis uczestnika/-ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie prosimy wysłać pocztą lub e-mailem: 

Adres pocztowy: Éclair ul. Robocza 42 61-517 Poznań 

e-mail: kontakt@eclair-nail.com 

Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem Organizatora: kontakt@eclair-nail.com 

  

mailto:partner@eclair-nail.com


 

Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna  

w zakresie ochrony danych osobowych w ramach działalności gospodarczej  

prowadzonej przez Igę Sadowską-Wilczyńską  

pod nazwą IGA SADOWSKA-WILCZYŃSKA ÉCLAIR NAIL STUDIO 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: RODO), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Iga Sadowska-Wilczyńska  

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IGA SADOWSKA-WILCZYŃSKA ÉCLAIR NAIL STUDIO 

przedstawia następujące informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dalej: 

„dane” lub „dane osobowe”), a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych. 

I. Administrator danych i jego dane kontaktowe 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iga Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą IGA SADOWSKA-WILCZYŃSKA ÉCLAIR NAIL STUDIO, ul. Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań 

(zwana dalej „Administratorem”). 

Z Administratorem można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: biuro@eclair-nail.com lub pisemnie: 

ul. Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań.  

II. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

a) podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz 
podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem 
umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO; 

b) podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z 
Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, w tym w 
celu jej realizacji i rozliczenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie 
jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

c) weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z 
monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem u Administratora - 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) 
RODO; 

d) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym 
roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (m.in. 
windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego 
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

e) spełnienia spoczywających na Administratorze wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. 
udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny 
lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. 



Nadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

udzielonej w określonych celach. 

III. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania 

ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.  

Dane osobowe są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

a) upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym osobom działającym z upoważnienia 
Administratora, 

b) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i osobom 
działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem 
zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków 
ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących 
działania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności 
z zakresu działalności informatycznej, prawnej, audytorskiej itd., 

c) Urzędom Skarbowym, 
d) zakładom ubezpieczeń, 
e) innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 

IV. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) 

Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania danych wskazanych w pkt. II niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych 

osobowych, tj.: 

a) w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po 

tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie 
dłużej jednak niż okres ich przedawnienia; 

b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku 
z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków 
przez Administratora;  

c) w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu 
niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie; 

d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o 
ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 

 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) żądania dostęp do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania lub ich usunięcia na warunkach wynikających z RODO, 
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym 

momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, 



c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, 

d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda – 

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i 
przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

VII. Obowiązek dostarczenia danych osobowych i skutki ich niepodania 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wykonania żądanych czynności przed 

lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez 

Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonania żądanych czynności przed lub w 

trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. W przypadku niepodania 

niezbędnych danych osobowych Administrator nie będzie mógł zrealizować żądanych czynności lub zawrzeć i 

zrealizować umowy z Panią/Panem.  

 

 

______________________________________ 

UCZESTNIK PROGRAMU  

 

 

  



Załącznik nr 4 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, 

dane adresowe w celu realizacji usługi w ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ” przez Iga Sadowska-Wilczyńska 

Eclair Nail Studio, 61-501 Poznań ul. Zmartwychwstańców 11/2.  

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z 27.04.2016 r. 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) ( dz. Urz. UE L 119, s.1) w celu 

realizacji usługi w ramach Programu „ Z NAMI LEPIEJ”.  

Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

…........................................................... 
(data i czytelny podpis) 

 

 

 

Zostałam poinformowana/poinformowany, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez 

złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie świadczenia usługi w ramach Programu „Z NAMI 

LEPIEJ” 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie przerwaniem wykonywanej usługi. W 

ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ”  

 
…........................................................... 

(data i czytelny podpis) 

 

  



Załącznik nr 5 

ZGODY MARKETINGOWE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. Nazwa Salonu, imię i nazwisko, nr telefonu, 

przez Iga Sadowska-Wilczyńska Éclair Nail Studio z siedzibą pod adresem 61-501 Poznań, ul. 

Zmartwychwstańców 11/2, dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, wykonywanego przy 

użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer 

telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1907 ze zm.) w ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ”  

 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail 

administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…........................................................... 
(data i czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez 

Iga Sadowska-Wilczyńska Éclair Nail Studio z siedzibą pod adresem 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 

11/2 w ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ”. 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail 

administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…........................................................... 
(data i czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany, w Deklaracji 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Iga 

Sadowska-Wilczyńska Éclair Nail Studio z siedzibą pod adresem 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 

11/2 w ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ”. 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail 

administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

…........................................................... 
(data i czytelny podpis) 

  



Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 

Dane Uczestnika: 

Imię i Nazwisko:  ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 

Nazwa Salonu:  ……………………………………………………… 

NIP:    ……………………………………………………… 

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie 

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dz. 

U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej 

przez Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio, ul Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań NIP 7831612034 

 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, 

gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email: 

 

Adres email: ……………………………………….. 

 

4. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur 

traci prawo do wystawienia i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu 

powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

…........................................................... 
(data i czytelny podpis) 

 

 

 


