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§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą Program „Z NAMI LEPIEJ” zwanej dalej Programem jest: Iga 

Sadowska-Wilczyńska Éclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu, 61-501, ul. Zmartwychwstańców 11/2, 

NIP 7831612034, REGON 301034109, zwanym dalej Organizatorem 

2. Każdy podmiot zakwalifikowany, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do udziału w 

Programie jest Salonem Współpracującym zwanym dalej Salonem. 

3. Sprzedaż towaru przez Organizatora Salonowi, odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego 

na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.eclair-nail.com oraz stacjonarnie w Éclair Nail w 

Poznaniu, przy ul. Zmartwychwstańców 11/2. 

4. Regulamin promocji Programu „Z NAMI LEPIEJ”, wraz z dokumentacją przywołaną w swojej treści, 

zwany dalej Regulaminem, jest jedyną obowiązującą podstawą wzajemnych praw i obowiązków 

pomiędzy Organizatorem a podmiotami ubiegającymi się o zostanie Salonem Współpracującym, a 

także pomiędzy Organizatorem a Salonami. Powyższy zapis jest wyłączony w przypadku, gdy 

Organizator wraz z Salonem dokonali indywidualnych postanowień w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zarówno osoby ubiegające się o uzyskanie statusu Salonu Współpracującego, jak i każdy 

Salon, są zobligowani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowaniem jego 

postanowień. 

5. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Salon ma prawo zrezygnować z udziału w 

Programie bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez złożenie Oświadczenia, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 Organizatorowi na adres: Éclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com 

 

§ 2 

Przedmiot Programu „Z NAMI LEPIEJ” 

1. Istotą Programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem a podmiotami, które nabędą 

status Salonu Współpracującego. 

2. Współpraca ma na celu popularyzowanie marki Éclair, celem zwiększenia sprzedaży produktów oraz 

usług przez Organizatora. 

3. W związku z udziałem w Programie, Salonowi przysługują korzyści oraz prawa określone w niniejszym 

Regulaminie. Organizator w ramach indywidualnych postanowień, zachowuje prawo przyznania 

poszczególnym Salonom korzyści niewskazanych w Regulaminie, przy czym takowe oddzielne 

postanowienia nie uprawniają pozostałych Salonów do jakichkolwiek roszczeń względem 

Organizatora. 
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§ 3 

Uzyskanie statusu Salonu Współpracującego 

1. Salonem Współpracującym mogą zostać: 

- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, 

- osoby prawne, 

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to 

podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, a w 

szczególności usługi kosmetyczne związane z ochroną, stylizacją oraz pielęgnacją paznokci. 

2. Podmiot starający się o status Salonu Współpracującego ma obowiązek łącznie: 

a. prowadzenia zarejestrowanej aktywnej działalności gospodarczej wraz z wpisem w rejestrze 

REGON, potwierdzającym możliwość świadczenia usług kosmetycznych, w miejscu spełniającym 

wymagania higieniczne regulowane w przepisach prawa jak i ogólnie przyjętymi społecznie 

wymogami 

b. posiadania kwalifikacji w zakresie świadczenia usług związanych z wykorzystaniem oferty 

produktowej Organizatora 

c. posiadania aktywnego konta Klienta w sklepie internetowym na oficjalnej stronie Organizatora 

www.eclair-nail.com zarejestrowanego z aktualnymi danymi teleadresowymi oraz NIP salonu. 

d. wypełnienia deklaracji uczestnictwa w Programie, której wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu wraz z załącznikami nr 3, 4, 5, 6 i wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com 

e. złożenie zamówienia startowego u Organizatora na zakup dowolnych produktów z oferty 

sklepu internetowego Eclair (z wyłączeniem urządzeń, voucherów oraz produktów w cenach 

promocyjnych) na kwotę nie mniejszą niż 1500 zł brutto w cenach podstawowych, nie później 

niż 7 dni od chwili otrzymania zgody na przystąpienie do Programu. Zamówienie należy złożyć 

poprzez sklep internetowy Organizatora znajdujący się pod adresem www.eclair-nail.com. W 

komentarzu do zamówienia należy wpisać PROGRAM Z NAMI LEPIEJ – zamówienie 

startowe.  

f. W przypadku gdy na dzień złożenia zamówienia na Pakiet Startowy, Podmiot ubiegający się 

o status Salonu Współpracującego w ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ” posiada przyznany 

rabat wynikający z innych programów lub indywidualnych ustaleń to rabat ten zostanie 

uwzględniony, a wartość końcowa zamówienia Pakietu Startowego powinna być na kwotę nie 

mniejszą niż 1500,00 zł brutto po uwzględnieniu rabatu. 

g. Zamówienie Pakietu Startowego jest obowiązkowe i do jego wartości nie mogą być zaliczone 

wcześniejsze transakcje realizowane przez Podmiot ubiegający się o status Salonu 

Współpracującego, w sklepie online Organizatora oraz stacjonarnie. 

3. Salon przystępujący do Programu ma obowiązek wypełnienia deklaracji zgodnie z prawdą. Salon 

zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych w 

formularzu pod rygorem odmówienia korzyści wynikających z Programu w terminie 14 dni 

kalendarzowych od ich zaistnienia. 

4. Zrealizowanie postanowień, o których mowa w §3 pkt. 2, wiąże się ze złożeniem oświadczeń przez 

Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie w zakresie: 

- Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Programu „Z NAMI LEPIEJ” oraz jego akceptacji 

- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Salonu przez Organizatora w celach 

związanych z uczestnictwem Salonu w Programie. Treść oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

- Zapoznania się Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu 

potwierdzone podpisem 
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5. Po akceptacji przez Organizatora aplikacji do programu, Salon otrzymuje potwierdzenie w formie 

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w deklaracji przystąpienia 

do Programu (załącznik nr 1). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Salonu Współpracującego. 

 

§ 4 

Obowiązki Organizatora 

1. W związku ze spełnieniem przesłanek §3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Organizator do Zamówienia 

Startowego dołączy Pakiet Powitalny za cenę 1,23 zł brutto. W skład pakietu wchodzą: 

- terminarzyk wizyt w salonie – 1 kpl 

- smycze Eclair – 2 szt 

- długopis Eclair – 2 szt. 

- notes Éclair – 2 szt. 

- kubek Éclair – 2 szt. 

- techniczny fartuch Eclair (czarny) – 1 szt. 

- aktualne materiały marketingowe 

- rabat 10% w formie Vouchera do jednorazowego wykorzystania na dowolne szkolenie stacjonarne 

organizowane w Centrum Szkoleniowym Eclair w Poznaniu dla 1 osoby. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Pakietu Powitalnego, o którym mowa w §4 

pkt. 1 i poinformowanie o tym Salonu poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy Salonu 

wskazany w Deklaracji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 przed realizacją zamówienia Pakietu 

Startowego. 

2. Organizator zobowiązany jest udzielić Salonowi w ramach uczestnictwa w Programie stałego rabatu 

w wysokości 10% od cen podstawowych na moment składania zamówienia przy każdych kolejnych 

zakupach dokonywanych poprzez sklep internetowy Organizatora na produkty z wyłączeniem 

produktów objętych rabatami specjalnymi i promocjami oraz voucherów i urządzeń. Rabat, o którym 

mowa powyżej, będzie aktywowany nie później niż 3 dni robocze po zrealizowanym zamówieniu 

startowym (§3 pkt 2e). W tym celu Organizator przyporządkuje poprawnie zarejestrowane i aktywne 

konto Salonu na sklepie internetowym do odpowiedniej grupy Klientów. 

3. Rabat Salonu przy każdych kolejnych zakupach w sklepie internetowym (z wyłączeniem Zamówienia 

Startowego) na oficjalnej stronie Organizatora będzie naliczany automatyczne po uprzednim 

poprawnym zalogowaniu się na konto użytkownika a widoczne ceny będą cenami, które uwzględniają 

przyznany rabat. 

 

§ 5 

Obowiązki Salonu Współpracującego 

1. Salon zobligowany jest do dokonania w sklepie internetowym na oficjalnej stronie Organizatora 

www.eclair-nail.com lub stacjonarnie w Éclair Nail przy ul. Zmartwychwstańców 11/2 w Poznaniu 

comiesięcznych zakupów na kwotę min. 250,00 zł brutto, już po uwzględnieniu przydzielonych 

rabatów w ramach Programu „Z NAMI LEPIEJ”. Wysokość comiesięcznych zakupów nie jest uzależniona 

od liczby pracowników w Salonie. Łączna wartość miesięcznych zakupów, o których mowa powyżej 

może być zrealizowana w kilku zamówieniach w danym miesiącu kalendarzowym. 

2. Zakup, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, winien zostać udokumentowany fakturą VAT. 
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3. W przypadku niespełnienia warunku przez Salon pkt 1 w powiązaniu z pkt 2 niniejszego paragrafu w 

okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania 

rabatów, o których mowa w §4 pkt 2 na okres 3 kolejnych miesięcy.  

 

§ 6 

Rezygnacja z uczestnictwa w Programie 

1. Salon ma prawo zrezygnować z udziału w Programie bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez 

złożenie Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 Organizatorowi na adres Éclair Nail, ul. Robocza 

42, 61-517 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora 

kontakt@eclair-nail.com jako scan podpisanego własnoręcznie Oświadczenia. 

2. Organizator w chwili złożenia przez Salon oświadczenia potwierdzającego rezygnację z Programu 

(zał. nr 2) dokona przekształcenia konta Salonu na sklepie internetowym poprzez nadanie mu statusu 

Klienta Éclair usuwając tym samym możliwość korzystania z uzyskanych korzyści rabatowych. 

 

§ 7 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez uczestników Programu 

w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres Éclair Nail lub za 

pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com, w terminie 14 dni 

od zaistnienia okoliczności uzasadniającej wystąpienie z reklamacją. 

2. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko uczestnika Programu/Nazwa i NIP salonu, adres do 

korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika 

Programu dotyczące sposobu naprawy szkody. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 

poleconym. 

 

§ 8 

Dane Uczestników Programu 

1. Administratorem danych Salonów Współpracujących– Uczestników Programu jest Organizator – Éclair 

Nail Studio z siedzibą w Poznaniu, 61-501, ul Zmartwychwstańców 11/2, NIP 7831612034, REGON 

301034109 

2. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników Programu informacje będą przechowywane w 

sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. 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) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 

1000 

3. Podanie danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie i oświadczeniach przystąpienia do 

Programu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych oraz wyrażeniem niezbędnych zgód 
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w celach wynikających z niniejszego Regulaminu uniemożliwia przystąpienie Salonu do Program „Z 

NAMI LEPIEJ”. 

4. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również żądania zaprzestania 

przetwarzania danych. Każdy uczestnik Programu ma również prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości danych, przekazanych przez 

Uczestnika. 

 

§ 9 

Zmiana Regulaminu 

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników. 

2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając 

odpowiednie informacje na stronie www.eclair-nail.com 

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie. 

4. Salon w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie Organizatora, ma prawo 

wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora www.eclair-nail.com, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego regulaminu i winno zostać 

złożone w formie pisemnej na adres Éclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres Organizatora kontakt@eclair-nail.com. Niezłożenie oświadczenia o 

wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie traktowane jest jako akceptacja zmiany regulaminu. 

 

§ 10 

Postanowienia Końcowe 

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.eclair-nail.com a 

także w siedzibie Organizatora. 

2. Salon potwierdza otrzymanie od Organizatora informacji o przysługujących mu prawach i 

obowiązkach oraz zasadach przetwarzania przez Eclair jako administratora jego danych osobowych. 

Treść komunikatu dla Kupującego w związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (tzw. RODO) stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

3. Organizatorowi służy prawo zawieszenia udziału Salonu w Programie lub zakończenia współpracy z 

Salonem w trybie natychmiastowym w przypadku niestosowania się przez Salon do postanowień 

Regulaminu, a w szczególności do zapisów ujętych w §5, skutkujące anulowaniem wszelkich rabatów 

oraz korzyści przyznanych Salonowi. Decyzja Organizatora zostanie przekazana Salonowi poprzez 

wysłanie pisma na wskazany w deklaracji (załącznik nr 1) adres poczty elektronicznej.  

4. Wszelkie informacje o Programie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, 

mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy. 

6. Regulamin Programu określa zasady udziału w organizowaniu Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, 

które Salon akceptuje w chwili przystąpienia do Programu. 

7. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu. 
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8. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów 

wskazanych w Deklaracji Uczestnictwa. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze 

Stron, pismo wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone z dniem pierwszej awizacji tego 

pisma. 

9. Zarówno Uczestnicy Programu, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów 

powstałych na tle Regulaminu Programu w sposób ugodowy, na drodze polubownej. 

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia Regulaminu z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

11. Zapisy Regulaminu podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

13. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

14. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Deklaracja Przystąpienia do Programu „Z NAMI LEPIEJ” 

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z Programu „Z NAMI LEPIEJ” 

- Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna  

- Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji usług wynikających z 

uczestnictwa w Programie „Z NAMI LEPIEJ” 

- Załącznik nr 5 – Zgody marketingowe 

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną 
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Załącznik nr 1 

 

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
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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
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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; 
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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: 
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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  
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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) 
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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) 
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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) 

 

 


