
 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Stylove zakupy – Umów się na spotkanie ze stylistą”  
W GALERII TWIERDZA ZAMOŚĆ 

 
 
1. Postanowienia ogólne 
 

a) Nazwa Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą: „Stylove zakupy – Umów 
się na spotkanie ze stylistą” 

 
b) Organizator Akcji promocyjnej - Organizatorem Akcji promocyjnej jest Bartosz Biazik przedsiębiorca           

prowadzący działalność gospodarczą we Wrocławiu (50-434),, przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego           
63/3, pod firmą „Szkoła Kreowania Wizerunku - Bartosz Biazik”, NIP 899-285-75-86, REGON 382513090,             
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

c) Miejsce Akcji promocyjnej - Akcja promocyjna odbędzie się w Centrum Handlowym Twierdza Zamość ul. 
Przemysłowa 10, 22-400 Zamość.  

d) Zleceniodawca Akcji promocyjnej - Akcja promocyjna organizowana jest na zlecenie podmiotu EPP Retail 
-  
Twierdza Zamość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-133) przy AI. Jana              
Pawła Il 22, NIP 525-249-45-82, REGON 142707590, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie,             
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372402, reprezentowaną           
przez Joannę Wyrostek – Pełnomocnika.  

e) Okres Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna odbędzie się w dniach:  
• 18 - 19.09.2020 r. w godzinach 10:00 – 19:00  
• 23 – 24.10.2020 r. w godzinach 10:00 – 19:00  
• 27 – 28.11.2020 r. w godzinach 10:00 – 19:00 

 
2. Definicje 
 

a) Akcja promocyjna – świadczenie usług doradztwa wizerunkowego odbywające się w Centrum           
Handlowym w okresie trwania akcji promocyjnej - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w              
której świadczenie ww. usługi Uczestnikom Akcji promocyjnej uzależnione jest od spełnienia przesłanek            
określonych w Regulaminie.  

b) Okres uprawniający do wzięcia udziału w akcji promocyjnej – okres trwający wyłącznie w dniach:  
• 18 - 19.09.2020 r. w godzinach 10:00 – 19:00  
• 23 – 24.10.2020 r. w godzinach 10:00 – 19:00  
• 27 – 28.11.2020 r. w godzinach 10:00 – 19:00  

c) Centrum Handlowe – Centrum Handlowym Twierdza Zamość ul. Przemysłowa 10, 22-400 Zamość. 
 

d) Rejestracja uprawniająca do wzięcia udziału w akcji promocyjnej - telefoniczna rejestracja pod            
numerem 885 981 442 potwierdzona również wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz          
odesłaniem na wskazany adres e-mail.  

e) Punkt spotkania ze Stylistą – rozpoczęcie Akcji promocyjnej - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym 
- w strefie restauracyjnej przy lokalu Bosko 

 
f) Uczestnik Akcji promocyjnej – osoba spełniająca kryteria, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, biorąca 

udział w Akcji promocyjnej. 
 

g) Partner/Partnerka/Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej          
samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba               
pozostająca we wspólnym pożyciu,  

h) Regulamin Akcji promocyjnej – niniejszy regulamin. 
 
 

Galeria Twierdza Zamość  
Ul. Przemysłowa 10  



22-400 Zamość 



 3. Uczestnicy Akcji promocyjnej 
 

a) W Akcji promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną            
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.              
1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

b) W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału:  
• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy             

cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym lub Organizatorem Akcji          
promocyjnej, ani osoby dla nich najbliższe,  

• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum Handlowym             
umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich              
usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe,  

• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum            
Handlowego posiadają punkty handlowe lub usługowe, jak również ich pracownicy i osoby            
świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby             
najbliższe,  

• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum            
Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym związane z            
agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak również ich           
pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilnoprawnej, jak             
również ich osoby najbliższe,  

• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy 
cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani osoby dla nich najbliższe,  

• inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji 
promocyjnej; 

 
4. Zasady Akcji promocyjnej „Stylove zakupy – umów się na spotkanie ze Stylistą” 
 

a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej 
powinna:  

• zarejestrować się telefonicznie pod numerem 885 981 442 na konsultacje ze stylistą, 
• dokonać wyboru daty oraz godziny spotkania ze stylistą, 
• wypełnić „Formularz zgłoszeniowy” oraz odesłać na wskazany adres e-mail  
• dwa dni przed spotkaniem potwierdzić spotkanie telefonicznie ze stylistą w celu potwierdzenia 

przybycia 
b) W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej każdy Uczestnik Akcji promocyjnej powinien:  

• Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia; 
 

• Zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień,            
wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie do kontaktu ze             
stylistą oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie i utrwalanie swojego wizerunku zgodnie z            
załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

 
5. Opis konsultacji ze Stylistą w ramach Akcji promocyjnej: 
 

a) usługa realizowana jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość po wcześniejszej 
telefonicznej rejestracji oraz mailowym potwierdzeniu poprzez wypełnienie „Formularza 
zgłoszeniowego”  

b) dwa dni przed spotkaniem Stylista skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia przybycia 
na spotkanie  

c) Uczestnik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał rejestracji telefonicznej oraz mailowej          
uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej uprawniony jest tylko do jednego spotkania ze              
stylistą w miesiącu 
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d) Usługa jest bezpłatna dla Klienta i nie zobowiązuje do zakupów; w przypadku ewentualnych zakupów ich 
koszt w całości pokrywa Klient  

e) Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnienia do konsultacji ze Stylistą na osoby trzecie; 
 

f) Usługa obejmuje personalne porady Stylisty w trakcie zakupów z Klientem, doradztwo w zakresie analizy              
sylwetki, analizy kolorystycznej, kreowania wizerunku według potrzeb Klienta oraz pomoc w dokonaniu            
zakupów na terenie Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość  

g) Czas przypadający na świadczenie usługi dla 1 osoby to maksymalnie 150 minut  
h) Spotkanie ze stylistą odbywa się w wyznaczonej godzinie  
i) W przypadku spóźnienia Stylista skraca czas spotkania o czas oczekiwania na Klienta  
j) W wyznaczonym terminie świadczona jest usługa tylko dla 1 Klienta  
k) Spotkanie ze Stylista nastąpi w wyznaczonym miejscu w strefie restauracyjnej przy lokalu Bosko 

 
l) Podczas spotkania Klient może zostać poproszony o zgodę na zrobienie mu zdjęcia w celu promocji               

wydarzenia na profilu Facebook Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość         
https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc 

 
m) Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęć i ich publikację dobrowolnie  
n) Niepotwierdzone wizyty będą automatycznie anulowane  
o) Spotkania odbywają się w wyznaczonych terminach w piątki i soboty w godzinach od 10:00 do 19:00 

 

6. Postanowienia końcowe  
a) Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie przez cały Okres trwania Akcji promocyjnej 

 
b) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną - będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 

c) Organizator Akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na  
wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy 

 
organizacji Akcji promocyjnej, . Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie 
samego regulaminu. 

 
d) Organizator Akcji promocyjnej ma prawo do odwołania Akcji promocyjnej z uwagi na wystąpienie             

okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się           
w miejscu odbywania się Akcji promocyjnej uniemożliwiających przeprowadzenie Akcji promocyjnej,          
których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie Akcji Promocyjnej nie dotyczy              
osób, które w chwili odwołania Akcji Promocyjnej spełniły już warunki, o których mowa w Regulaminie 

 
e) Organizator Akcji promocyjnej nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez 

Uczestnika.  
f) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 

7. Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest EPP Retail - Twierdza Zamość spółka z            
ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z            
Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na           
adres siedziby Administratora. 

 
2. Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik może           

skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@epp-poland.com. Z Koordynatorem Ochrony Danych  
Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
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 3. Dane osobowe są przetwarzane: 
 

a) w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania           
danych jest zgoda Uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rozporządzenie 2016/679 –               
dalej: „RODO”); 

 
b) w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie             

informacji handlowych od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes           
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu jej działalności; 

 
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez  

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes          
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych              
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

 
4. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w 

realizacji Konkursu, w tym agencjom marketingowym. 
 
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego            

sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych           
jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo          
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne           
dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez            
Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z               
przepisów prawa. 

 
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia             

lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W             
zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w              
dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na następujący adres e-mail          
rodo@epp-poland.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego           
przed jej wycofaniem. 

 
7. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną            

danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie             
Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych. 

 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. Załączniki: 

1. Wzór oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku 
osoby widniejącej na zdjęciach i/lub filmach 
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 ………………………………

……………. 
(miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku osoby widniejącej na 
zdjęciach i/lub filmach 

 
1. Ja, niżej podpisany 

 
..........................................................................................................., 

(Imię i nazwisko) 
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego             
wizerunku, utrwalonego na zdjęciach i/lub filmach wykonanych podczas akcji promocyjnej ”Stylove zakupy- Umów się na               
spotkanie ze stylistą” mającej miejsce w Centrum Handlowe Galerię Twierdza Zamość (ul. Przemysłowa 10, 22-400 Zamość)                
na zlecenie EPP Retail - Twierdza Zamość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-133) przy AI.                  
Jana Pawła Il 22, NIP 525-249-45-82, REGON 142707590, i podmioty współpracujące z EPP Retail - Twierdza Zamość spółka                  
z ograniczoną odpowiedzialnością celach promocji działań promocyjno-reklamowych związanych z działaniami          
marketingowymi Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość. 
 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

3. Dla organizacji i promocji działań Centrum Handlowego Galeria Twierdza Zamość mój wizerunek może być użyty do                
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami             
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na              
stronie internetowej Centrum Handlowego Galerii Twierdza Zamość) oraz profilu Centrum Handlowego Galerii            
Twierdza Zamość w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w             
materiałach promocyjnych i informacyjnych Centrum Handlowe Galerię Twierdza Zamość, podczas publicznych           
prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez Galerię             
Twierdza Zamość, dotyczących realizacji zadań określonych przepisami prawa. 

 

5. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 
praw. 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
Data oraz imię i nazwisko, czytelny podpis osoby widniejącej na zdjęciach i /lub filmie 
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