
Regulamin Kongresu „City of Nail 2022” 
 
 

§1 
 
1. Niniejszy regulamin określania zasady udziału w wydarzeniu Kongres City of Nail oraz 

zasady sprzedaży wejściówek na wydarzenie.  
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej vodpaulinapastuszak.pl 

(https://vodpaulinapastuszak.pl/strona/zasady-promocji,737), każdorazowo przy wejściu 
na wydarzenie stacjonarne, w serwisie Facebook gdzie będzie transmitowane wydarzenie 
online, a także na stronie sprzedażowej wejściówek w serwisie vodpaulinapastuszak.pl.  

3. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązany jest każdy uczestnik kongresu online i 
wydarzenia stacjonarnego w zakresie właściwym dla specyfiki wydarzenia online lub 
stacjonarnego.  

4. Uczestnik Wydarzenia jest również zobowiązany do przestrzegania regulaminu Targów 
Hair & Beauty Festival 2022 jako wydarzenia towarzyszącego dla wydarzenia Kongres City 
od Nail. Regulamin Targów Hair & Beauty Festival 2022 dostępny jest pod adresem: 
https://hbfestiwal.pl/regulamin-targow/ oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywać się 
będzie wydarzenie. 

5. Jeżeli niżej wskazane terminy zostały użyte w Regulaminie należy przez nie rozumieć: 
Wydarzenie / Kongres – Kongres City of Nail 2022; 

6. Organizator - Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
„PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym pod adresem: ul. Armii Krajowej 
126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: 
akademiaonline@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060, wpisana do rejestru BDO 
(Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego 
przez Marszałka Województwa Śląskiego) pod numerem rejestrowym: 000175898; 
Uczestnik – Każda osoba, która wykupiła Wejściówkę na wydarzenie stacjonarne lub 
online, a także wykładowcy, partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia, którzy wezmą w nim 
udział; 
Kupujący – osoba, która dokonuje lub dokonała zakupu wejściówki w Akademii Online; 
Akademia Online – serwis internetowy vodpaulinapastusak.pl; 
Targi – wydarzenie organizowane w czasie trwania Kongresu, przez firmę WATS Sp. z 
o.o.41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15C – Targi Hair & Beauty Festival 2022 (strona 
wydarzenia: https://hbfestiwal.pl ); 
Wejściówka online – dostęp do zamkniętej grupy na platformie Facebook, pozwalający na 
udział w transmisji na żywo Wydarzenia; 
Wejściówka stacjonarna – bilet wstępu na Wydarzenie stacjonarne; 
Zamknięta grupa FB – zamknięta grupa w serwisie społecznościowym Facebook, na której 
będzie prowadzona transmisja na żywo wydarzenia.  

 
§2 

 
1. Nazwa wydarzenia: Kongres City of Nail 2022; 
2. Organizator wydarzenia: Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą 

pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym pod adresem: ul. Armii 



Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: 
akademiaonline@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060, wpisana do rejestru BDO 
(Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego 
przez Marszałka Województwa Śląskiego) pod numerem rejestrowym: 000175898; 

3. Miejsce odbywania wydarzenia (stacjonarnie): Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
(MCK) & SPODEK Katowice, ul. Plac Sławika i Antalla 1; 

4. Miejsce odbywania wydarzenia (online): Serwis społecznościowy Facebook; 
5. Data wydarzenia: 19-20.11.2022r.  
 

§3 
FORMY UDZIAŁY W WYDARZENIU 

 
Na wydarzenie można wykupić dwa rodzaje wejściówek: 
- wejściówkę stacjonarną; 
- wejściówkę online.  
 
1. Zakup wejściówki stacjonarnej uprawnia kupującego do:  

- udziału w dwóch dniach Wydarzenia – szczegółowy harmonogram wydarzenia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 
- lunch w czasie obu dni Kongresu; 
- wejściówka na 2 dni targów (Po zakupie wejściówki na Wydarzenie, Uczestnik nie później 
niż w ciągu 7 dni roboczych od zakupu otrzyma na adres e-mail wskazany podczas zakupu 
informację o sposobie pobrania wejściówek na Targi);  
- dostęp do wirtualnej transmisji Kongresu, na której materiał będzie zapisany przez 
miesiąc; 
- drukowany certyfikat uczestnictwa w Kongresie; 
- giftpack z niespodziankami (wybór niespodzianek umieszczonych w pakiecie stanowi 
efekt subiektywnej decyzji Organizatora); 
- Extra! Dowolny kurs z Akademii Online Pauliny Pastuszak za 1 zł (wybrany kurs zostanie 
udostępniony Uczestnikowi pod wskazany podczas zakupu adres e-mail w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia dokonania przez Uczestnika wyboru kursu). 
 

2. Zakup wejściówki online uprawnia kupującego do:  
- wejściówka online na 2 dni wykładów – dostęp do zamkniętej grupy na platformie 
Facebook, na której będzie transmitowane wydarzenie, na której materiał będzie zapisany 
przez miesiąc (po dokonaniu zakupu przez Kupującego, obsługa Akademii Online 
skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia profilu Uczestnika, który ma zostać 
dołączony do zamkniętej grupy a platformie Facebook. Zakup jednej wejściówki uprawnia 
do dołączenia jednego profilu, mailowo wskazanego przez Kupującego - do zamkniętej 
grupy na platformie Facebook); 
- certyfikat online uczestnictwa w Kongresie (Kupujący będzie miał możliwość pobrania 
certyfikatu PDF za pośrednictwem Akademii Online najpóźniej w ciągu 7 dni od 
zakończenia wydarzenia, z zastrzeżeniem czasu dostępu do wejściówki wynikającego z 
daty jej zakupu); 



- Extra! Podcast za 1 zł na vodpaulinapastuszak.pl (wybrany podcast zostanie udostępniony 
Uczestnikowi pod wskazany podczas zakupu adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
dokonania przez Uczestnika wyboru podcastu). 
 
 

§4 
ZASADY SPRZEDAŻY WEJŚCIÓWEK ONLINE I STACJONARNYCH 

 
1. Sprzedaż wejściówek prowadzona jest wyłącznie przez Organizatora Wydarzenia, 

wyłącznie za pośrednictwem Akademii Online na zasadach i warunkach sprzedaży 
określonych w Regulaminie Akademii Online. 

2. Zakupu wejściówki może dokonać wyłącznie aktywny i zalogowany Użytkownik 
Akademii Online.  

3. Ilość wejściówek stacjonarnych jest ograniczona.  
4. Sprzedaż trwa od dnia 27.10.2022 do dnia 18.11.2022 lub do wyczerpania zapasów lub 

wcześniejszego zakończenia sprzedaży przez Organizatora.  
5. Po dokonaniu zakupu Kupujący otrzymuje dostęp pozwalający na pobranie Wejściówki 

PDF, na której Kupujący musi uzupełnić imię i nazwisko uczestnika. Wejściówkę do 
pobrania PDF Kupujący znajdzie w swoim panelu użytkownika w Akademii Online. 
Szczegółowa instrukcja pobrania wejściówki znajduje się w zakładce POMOC i jest 
analogiczna do pobrania certyfikatów Akademii Online.  

 
§5 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU ONLINE 
 

1. Transmisja na żywo prowadzona będzie na zamkniętej grupie na platformie Facebook.  
2. Aby wziąć udział w wydarzeniu uczestnik musi być aktywnym użytkownikiem serwisu 

społecznościowego Facebook.  
3. Po zakupie wejściówki w ciągu 7 dni roboczych Kupujący pod adres e-mail wskazany 

podczas realizacji zakupu otrzyma mailową informację o procesie dołączenia 
wybranego jednego profilu FB do zamkniętej grupy, na której będzie prowadzona 
transmisja.  

4. Organizator będzie kontaktował się z kupującym wyłącznie za pośrednictwem adresu 
e-mail wskazanego podczas zakupu. W przypadku braku odpowiedzi ze strony 
Kupującego Organizator informuje, że Kupujący nie zostanie dołączony do zamkniętej 
grupy, a Organizator uprawniony będzie do zatrzymania całości kwoty zapłaconej za 
wejściówkę przez Kupującego.  

5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu zamkniętej grupy FB, na 
której będzie prowadzona transmisja. Regulamin zamkniętej grupy FB stanowi 
załącznik 4 do niniejszego Regulaminu.  

6. Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, aby wziąć udział w wydarzeniu musi posiadać zgodę 
na udział oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku podpisaną przez opiekuna prawnego. 
Na wyraźną prośbę Kupującego obsługa Akademii Online udostępni wzory 
niezbędnych do podpisania dokumentów.  

7. Organizator zastrzega, że w przypadku problemów technicznych nie wynikających z 
błędów Organizatora, a uniemożliwiających przeprowadzenie transmisji na żywo, 
materiał zostanie zarejestrowany w formie video i udostępniony Uczestnikom w 



późniejszym terminie. O takim fakcie Organizator Uczestników powiadomi 
niezwłocznie, za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych przez Kupujących 
podczas dokonywania zakupu wejściówki.  

8. Uczestnik w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu nie może: 
a) bez uprzedniej zgody Organizatora nagrywać, filmować lub fotografować przebiegu 
Szkolenia za pośrednictwem urządzeń utrwalających obraz i dźwięk – gdyby 
Organizator wyraził uprzednią zgodę na nagrywanie, filmowanie lub fotografowanie, 
wówczas Uczestnik może wykorzystywać takie nagrania jedynie w zakresie 
prywatnego użytku, bez prawa do ich upubliczniania i zamieszczania na jakichkolwiek 
stronach internetowych, portalach społecznościowych, aplikacjach i social media, jak 
również w prasie, telewizji oraz we wszelkich innych środkach masowego przekazu; 
b) przekazywać otrzymanych od Organizatora lub Wykładowcy materiałów 
szkoleniowych, jak również informacji dotyczących sposobu pracy i stosowanych 
technik jakimkolwiek osobom trzecim lub podmiotom trzecim, w tym w szczególności 
w celu uzyskania jakiejkolwiek korzyści; 

9. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik odpowiada w 
pełnym zakresie na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym w szczególności z przepisów wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej 
Umowy.  

10. W razie uporczywego utrudniania prowadzenia Wydarzenia, udział Uczestnika – po 
uprzednim upomnieniu przez Wykładowcę lub Organizatora – może zostać przerwany, 
a dostęp do zamkniętej grupy FB usunięty przez Organizatora. W przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty, której 
Kupujący dokonał za wejściówkę.  
 

 
§6 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU STACJONARNYM 
 

1. W wydarzeniu stacjonarnym może wziąć udział wyłącznie osoba wskazana przez 
kupującego z imienia i nazwiska na wejściówce PDF opisanej w §4 pkt.5. 

2. Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, aby wziąć udział w wydarzeniu musi posiadać zgodę 
na udział oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku podpisaną przez opiekuna prawnego. 
Na wyraźną prośbę Kupującego złożoną pod adresem e-mail: 
akademiaonline@paulinapastuszak.pl obsługa Akademii Online udostępni wzory 
niezbędnych do podpisania dokumentów.  

3. Z uwagi na transmisję wydarzenia na żywo, Uczestnik, aby wziąć udział w wydarzeniu 
stacjonarnym jest zobowiązany do pisemnego złożenia zgody na wykorzystanie 
wizerunku – zgoda stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. Z uwagi na fakt 
zamieszczenia przez Organizatora informacji o transmisji na żywo wydarzenia oraz 
konieczności wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku brak udzielenia takiej zgody 
po dokonaniu zakupu wejściówki na wydarzenie stacjonarne nie może stanowić 
podstawy reklamacji lub odstąpienia od umowy.  



4. Szczegółowe instrukcje co do udziału w wydarzeniu, miejsca pobrania wejściówek w 
dniu wydarzenia, numerze sali etc. Uczestnik otrzyma wiadomością e-mail pod adres 
wskazany przez Kupującego podczas dokonywania zakupu wejściówki. 

5. Uczestnik w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu nie może: 
a) bez uprzedniej zgody Organizatora nagrywać, filmować lub fotografować przebiegu 
Szkolenia za pośrednictwem urządzeń utrwalających obraz i dźwięk – gdyby 
Organizator wyraził uprzednią zgodę na nagrywanie, filmowanie lub fotografowanie, 
wówczas Uczestnik może wykorzystywać takie nagrania jedynie w zakresie 
prywatnego użytku, bez prawa do ich upubliczniania i zamieszczania na jakichkolwiek 
stronach internetowych, portalach społecznościowych, aplikacjach i social media, jak 
również w prasie, telewizji oraz we wszelkich innych środkach masowego przekazu; 
b) przekazywać otrzymanych od Organizatora lub Wykładowcy materiałów 
szkoleniowych, jak również informacji dotyczących sposobu pracy i stosowanych 
technik jakimkolwiek osobom trzecim lub podmiotom trzecim, w tym w szczególności 
w celu uzyskania jakiejkolwiek korzyści. 

6. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik odpowiada w 
pełnym zakresie na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym w szczególności z przepisów wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej 
Umowy.  

7. W razie uporczywego utrudniania prowadzenia Wydarzenia, udział Uczestnika – po 
uprzednim upomnieniu przez Wykładowcę lub Organizatora – może zostać przerwany. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi nie przysługuje 
zwrot opłaty, której Kupujący dokonał za wejściówkę.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (w tym garderobę) uczestników 
pozostawiane na terenie targów i wydarzania, także w miejscu na którym uczestnik 
wysłuchuje wykładów i obserwuje pokaz.  

 
§7 

 
1. Dokonując zakupu wejściówki stacjonarnej Uczestnik oświadcza, że zapoznał się oraz 

akceptuje postanowienia następujących Regulaminów: 
a) Targów (https://hbfestiwal.pl/regulamin-targow/) 
b) Obiektu, na którym odbywa się wydarzenie, a także zasady monitoringu wizyjnego 

(http://www.mckkatowice.pl/pl/regulamin/70/), a także 
c) Akademii Online i zasad sprzedaży w niej obowiązujących 

(https://vodpaulinapastuszak.pl/regulamin) 
d) Postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Dokonując zakupu wejściówki stacjonarnej Uczestnik oświadcza, że zapoznał się oraz 
akceptuje postanowienia następujących regulaminów:  

a) Serwisu społecznościowego Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) 
b) Akademii Online i zasad sprzedaży w niej obowiązujących 

(https://vodpaulinapastuszak.pl/regulamin) 
c) Postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 



 
§8 

REKLAMACJE 
 
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Wydarzenia (usługa) realizowana jest przez 

Sprzedawcę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. 
2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Usługi i Zamówienia, 

opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Klienta. 
3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Serwisu 

internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

4. Reklamacje należy składać: 
- w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres e-mail Sprzedawcy: ul. 
Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, 
- w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: 
akademiaonline@paulinapastuszak.pl. 

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed 
rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej 
uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego 
Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, który w ramach 
reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia 
przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie 
ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on 
reklamację za uzasadnioną. 

 
§9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów. 
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami 

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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w 
celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w 
szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, 
których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności. 

 
§10 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wstępu na Targi lub 

poszczególne imprezy odbywające się w ramach Targów jeżeli ograniczenia te miałyby 



wynikać z konieczności wprowadzenia zasad bezpieczeństwa lub innych 
nieprzewidzianych lub niezależnych od Organizatora okoliczności. W przypadku zaistnienia 
okoliczności określonych w zdaniu poprzednim Organizator nie ponosi względem 
Uczestników żadnej odpowiedzialności. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia rejestracji Uczestników jeżeli będą tego 
wymagały okoliczności, w tym względy bezpieczeństwa lub przepisy prawa. 

3. W przypadku gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie organizatora 
lub zostanie odwołane na skutek działania siły wyższej i/lub odgórnych decyzji 
administracyjnych (np. związanych z COVID) Organizator zwróci uczestnikom cenę 
wejściówki w terminie 14 dni od daty Wydarzenia.  

 
 
Załącznik 1 – Szczegółowy Harmonogram Wydarzenia  
Załącznik 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
Załącznik 3 – Polityka prywatności  
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Załącznik 1 – Szczegółowy Harmonogram Wydarzenia 	
	
Link do pobrania: https://vodpaulinapastuszak.pl/assets/img/files/oferta-kongres-city-of-
nail-2022-2610400.pdf  
 
	 	



Załącznik 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
 

 

 

………………………………………………, dnia …………………………………. r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zam. po adresem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, głosu i wypowiedzi przez firmę 

„PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 

Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6772229289, REGON: 120752610, 

zwanej dalej Firmą, które mogą zostać wykorzystane przez Firmę w publikacjach internetowych, na jej stronach 

internetowych oraz na jej kontach w portalach społecznościowych i social media, jak również w innych materiałach 

tworzonych i należących do Firmy. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, obejmuje zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i 

terytorialnie) rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, głosu i wypowiedzi w sposób wskazany powyżej, 

aż do momentu cofnięcia przeze mnie niniejszej zgody. Zdaję sobie sprawę, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, głosu i wypowiedzi na podstawie niniejszego oświadczenia 

przed jej wycofaniem. 

Oświadczam, że nie będę dochodził/a od Firmy roszczeń majątkowych wynikających z faktu użycia przez Firmę - 

zgodnie z niniejszym oświadczeniem - mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, głosu i wypowiedzi. 

 

 

…………………………………………………… 

                       podpis 



Załącznik 3 – Polityka prywatności  
 

Klauzula informacyjna 

dla Klientów 

 

1. Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem 

głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: 

info@paulinapastuszak.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych swoich klientów, z 

którymi zawarł umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zwanych dalej Klientami. 

2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony 

Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków 

przetwarzają dane osobowe Klientów, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając 

na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.  

3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Klienci, tj. osoby, których dane dotyczą, z 

uwzględnieniem pkt 4 poniżej.  

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe pracowników lub współpracowników Klienta w razie przekazania ich 

przez Klienta, jeżeli z zawartej umowy wynika konieczność działania za pośrednictwem takich pracowników lub 

współpracowników. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia niniejszej klauzuli 

informacyjnej stosuje się odpowiednio do pracowników i współpracowników Klienta, a Klient zobowiązany jest do 

przedłożenia takim osobom niniejszej klauzuli, aby umożliwić im zapoznanie się z jej treścią. 

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonywania umów zawartych z Klientami, tj. w 

szczególności w celu sprzedaży lub świadczenia usług, dokonywania wszelkich rozliczeń wynikających ze stosunków 

prawnych łączących Administratora z Klientem, a także prowadzenia postępowań reklamacyjnych lub gwarancyjnych. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży lub o świadczenie usług, której stroną jest 

Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej umowy z Administratorem, lub 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym 

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz 

archiwalnych, lub 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona 

roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte 

w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Klienta związanych z działalnością gospodarczą 

Administratora, albo 

- gdy powyższe podstawy nie mają zastosowania - 

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, albo 

e) art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta dotycząca przetwarzania szczególnych 

kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) Klienta w postaci danych dotyczących zdrowia, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 15 RODO. 



7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 5 

powyżej, a zatem stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub o świadczenie usług oraz jej realizacji 

pomiędzy Administratorem a Klientem, dlatego niepodanie tych danych skutkuje niemożnością zawarcia takiej umowy.  

8. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie 

danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 5 powyżej. 

9. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta. Dane osobowe bez 

zgody Klienta mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących 

przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym 

uprawnionym podmiotom. 

10. Dane osobowe Klientów mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania:  

a) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się 

obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator, 

b) firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania 

korespondencji, 

c) firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności 

Administratora, 

zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi. 

W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie 

i w celach wskazanych w umowie powierzenia. 

11. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu 

przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas Klienci zostaną o tym uprzednio 

poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. 

12. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 5 powyżej. Dane 

osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki 

obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania 

dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 

6 lit. c powyżej  (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie 

przedawnienia zostały one wszczęte). 

13. Klient ma prawo do:  

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO, 

b) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, 

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO, 

e) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, 

f) przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 

h) niepodlegania profilowaniu zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, 

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 

14. W przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. d powyżej, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 



15. Poza uprawnieniami, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, Klient ma prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

16. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez 

Administratora w rozumieniu przepisów RODO. 

17. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją 

uprawnień, o których mowa w pkt 13-14 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-

mail: info@paulinapastuszak.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Armii Krajowej 126, 40-

672 Katowice. 

18. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także - w 

miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków 

określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane 

są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą (tj. Klienci), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

  



 
Załącznik 4 – Regulamin zamkniętej grupy FB  
 
1. Wiek 
Grupa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat. 
 
2. Publikacja 
Publikacja każdego posta wymaga akceptacji administratorów. Akceptacja będzie 
dokonywana w ciągu 2 dni roboczych. 
 
3. Zakaz propagowania nienawiści / nękania 
Każdy komentarz zawierający przejaw hejtu będzie usuwany, a autor po jednym ostrzeżeniu - 
blokowany. 
 
4. Bądź miła i uprzejma 
Zakazane jest używanie wulgaryzmów i obraźliwych wyrażeń. Takie komentarze będą 
usuwane, a autor blokowany bez ostrzeżenia. 
 
5. Zakaz spamu 
Wszystkie komentarze i posty będące w opinii administratorów spamem będą usuwane, a 
autor po jednym ostrzeżeniu będzie blokowany. 
 
6. Zakaz promocji 
Posty sprzedażowe akceptowane są pod warunkiem, że sprzedaż dotyczy pojedynczych 
produktów z prywatnych zasobów. Nie akceptujemy sprzedaży hurtowej, oraz konkurencyjnej 
dla firmy Paulina Pastuszak. 
 
7. Zakaz promocji konkurencji 
Nieakceptowane są posty i komentarze promujące szkolenia i działalności konkurencyjne dla 
firmy Paulina Pastuszak. 
 
8. Zgodność z tematem 
Jeśli posty nie będą dotyczyły stylizacji paznokci, prosimy przed ich publikacją o kontakt z 
Administratorem grupy, celem każdorazowej oceny sprawy. W uzasadnionych przypadkach 
posty będą akceptowane 
 
9. Administratorzy 
Wszelkie zachowania i działania na grupie podlegają subiektywnej ocenie administratorów. 
Właścicielem grupy jest firma Paulina Pastuszak-Głodzik NIP 6772229289, kontakt: 
marketing@paulinapastuszak.pl 
 
10. Naruszenia regulaminu 
Zgłoszenia o naruszeniach regulaminu prosimy kierować pod adres 
marketing@paulinapastuszak.pl , a nie kierować na forum publiczne, aby nie prowokować 
sytuacji konfliktowych. 


