REGULAMIN SZKOLEŃ „PERFEKCYJNY ROZRYSUNEK BRWI „

1.Osoby zgłaszające chęć uczestniczenia w szkoleniu powinny być ogólnie zdrowe.
2.Po zakończeniu szkolenia Kursanci otrzymują certyfikaty ukończenia oraz
zaświadczenie o ukończeniu kursu.
3.Uczestnicy szkolenia powinni posiadać krótkie paznokcie/tipsy oraz własne obuwie
zamienne do pracy w gabinecie.
4 Podczas szkolenia kursanci korzystają ze sprzętu, igieł, barwników i akcesoriów
jednorazowych należących do: PHU „Active Natural” Teresa Korecka
5. Terminy szkoleń z góry są ustalone, kursanci powinni do nich się dostosować.
6.

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu należy wpłacić zadatek 30% wartości
szkolenia najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu
– jest to jedyna możliwość dokonania rezerwacji miejsca. Przed dokonaniem przelewu
prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy studio-natural@wp.pl Pozostała część
płatności powinna być dokonana gotówką w pierwszym dniu szkolenia.

7. Wartość zadatku nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na szkolenie.
8. Zmiana wcześniej ustalonego terminu szkolenia jest możliwa w przypadku wystąpienia
zdarzenia losowego o ile będzie on zmieniony min. 3 dni przed planowanym szkoleniem
na inny, ustalony przez Instytut Szkoleniowy termin.
9. Wartość zadatku będzie odjęta od wartości usługi.
DANE DO PRZELEWU PHU „Active Natural” Teresa Korecka ; ul. Joachima Lelewela
21 ; 16-100 Sokółka: Alior Bank nr konta 39 2490 0005 0000 4500 1376 3976
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWĘ KURSU,
TERMIN KURSU, TEL. KONTAKTOWY. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu
na adres
e-mail: studio-natural@wp.pl
10. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym terminie, miejsce szkoleniowe
zostanie przekazane kolejnemu Kursantowi bez wcześniejszego powiadomienia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji szkolenia .
Zobowiązuje się jednak przyjąć Kursanta w możliwie najbliższym terminie, nie później
niż 7 dni od planowanej pierwotnie daty szkolenia.
12. W przypadku szkoleń podczas których kursanci pracują na więcej niż jednej modelce
trener ma prawo, jeśli praca przebiega wyjątkowo wolno, zarządzić, że kursanci skończą
zabieg na pierwszej modelce, a resztę czasu przeznaczą na pracę na skórkach
treningowych.
13.PHU „Active Natural „ Teresa Korecka nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność
modelek na szkoleniu. W przypadku takiej sytuacji kursanci pracują na skórkach .

14. PHU „Active Natural” Teresa Korecka zapewnia skrypty w języku polskim.
15. Aby uczestniczyć w szkoleniu Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) przez firmę
PHU „Active Natural” Teresa Korecka dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej
realizacji w celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 R. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
16. Kursant oświadcza, że nie będzie nagrywać przebiegu zajęć dydaktycznych za pomocą
wszelkich urządzeń audiowizualnych w celu dalszej dystrybucji. Naruszenie tego zakazu
grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonywanie zdjęć jest dozwolone.
17. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku,
udokumentowanego na zdjęciach, wykonanych przez pracownika PHU „Active Natural”
Teresa Korecka w trakcie prowadzenia szkolenia lub wykonywanych zabiegów w
materiałach marketingowych Studio Natural . Zdjęcia mogą być wykorzystywane w celach
komercyjnych na stronach : www.studionatural.pl; i fb: „Studio Natural” Makijaż
Permanentny Teresa Korecka oraz stronach z nim powiązanych.
18. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością firmy PHU „Active Natural”
Teresa Korecka i zostaną publicznie udostępnione na profilach społecznościowych :
„Studio Natural” Makijaż Permanentny Teresa Korecka po ukończeniu szkolenia. Zdjęcia
będą oznaczone logotypem „Studio Natural” Teresa Korecka i tylko w takiej formie będę
mogły być pobrane i wykorzystywane przez uczestników szkolenia.
19. Kursant oświadcza, że nie będzie wprowadzać zmian z zakresu obróbki otrzymanych
zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą
finansową w wysokości 50.000 Zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
20. Zleceniodawca oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać materiałów szkoleniowych,
które otrzymuje podczas szkolenia, w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom
trzecim.
21.Uczestnik przystępując do kursu akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału w
szkoleniu.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły
dotyczące tego znajdziesz poniżej.
1. Administrator danych osobowych Teresa Korecka, prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą PHU „Active Natural” Teresa Korecka, przy ul. Joachima
Lelewela 2/1 16-100 Sokółka, NIP: 5451450222, REGON 052241619
2. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy szkoleniowej przechowujemy do
czasu jej zawarcia lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym
ostatni raz się z nami kontaktowałaś/kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

3.Twoje dane pozyskane w zawiązku z zawarciem umowy szkoleniowej przetwarzamy
do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
4. Twoje dane zebrane w celu promocji i reklamy naszych usług na własnych stronach
internetowych przechowujemy do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
5. Twoje dane zebrane w celu archiwalnym (dowodowym) przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
6. Twoje dane zebrane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń
7. Twoje dane zebrane w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej
obsługi do czasu aż ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8. Twoje dane zebrane w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni)
naszych produktów i usług przetwarzać będziemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw
względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na
podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
9 . Twoje prawa Przysługuje Ci: 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. Prawo do usunięcia
danych o ile nie naruszy to naszych prawnie uzasadnionych interesów; 4. Ograniczenia
przetwarzania danych; 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych
danych: a) Masz prawo sprzeciwu przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia
dochodzenia lub obrony roszczeń. b) Prawo do przenoszenia danych:marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania
tych danych w tym celu. c) W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych
prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do sprzeciwu. Jednakże w takim
wypadku powinieneś wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też są
nam niezbędne do ustalenia, 6. Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie
stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego) dane
osobowe, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś dotyczące Ciebie. 7. Prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 8. Prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili masz prawo do
wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie PHU „Active Natural” Teresa Korecka ul. Joachima Lelewela 2/1 16-100
Sokółka, NIP: 5451450222, REGON: 052241619

