REGULAMIN
Self Leveling Gels Day
I. Postanowienia Ogólne
1. Zapraszamy do udziału w „Self Leveling Day” (dalej: Spotkania promocyjne), które odbywać

się będą w formie stacjonarnej, w placówkach podmiotów współpracujących z Indigo Nails
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-192) przy ulicy Senatorskiej 14/16, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684415, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON 101805889, numer NIP
7272792881 (dalej: Indigo Nails) oraz online - począwszy od dnia 02 grudnia 2022 r. do dnia
07 grudnia 2022 r.
2. Harmonogram Spotkań wraz z informacją o osobie Organizatora oraz platformie na jakiej
odbędzie się Spotkanie promocyjne online dostępny jest na następującej stronie:
https://www.indigo-nails.com/blog/self-leveling-gels-day.
3. Przez Organizatora, Uczestnik powinien rozumieć Organizatora właściwego dla miejsca
organizacji Spotkania Promocyjnego, w którym dany uczestnik wziął udział.
4. Spotkania promocyjne obejmują zaprezentowanie nowości i produktów z najnowszej kolekcji
marki Indigo Nails.
II. Zasady wzięcia udziału w Spotkaniu Promocyjnym
1. W spotkaniu promocyjnym może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną
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zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym za zgodą przedstawiciela
ustawowego.
Aby wziąć udział w Spotkaniu promocyjnym należy dokonać zgłoszenia u Organizatora
właściwego dla miejsca organizacji Spotkania promocyjnego oraz kolejno dokonać opłaty
rejestracyjnej za udział w Spotkaniu promocyjnym w kwocie 50,00 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto).
Zgłoszenia należy dokonać w formie telefonicznej lub mailowo. Dane kontaktowe
organizatorów oraz formularz zapisów są dostępne na następującej stronie:
https://www.indigo-nails.com/blog/self-leveling-gels-day.
Wpłaty opłaty rejestracyjnej, o której mowa w ust. 2 należy dokonać przelewem na konto
bankowe wskazane przez Organizatora właściwego dla miejsca organizacji Spotkania
promocyjnego na 24 godziny przed każdym Spotkaniem promocyjnym.
W przypadku nie wzięcia udziału w Spotkaniu Promocyjnym przez Uczestnika, Organizator
ma prawo zachować opłatę rejestracyjną.
Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora w trakcie każdego Spotkania:
● Certyfikat uczestnictwa w Spotkaniu promocyjnym Self Leveling Gels Day, przy czym w
przypadku wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym online Uczestnik otrzyma
Certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej (certyfikat zostanie przesłany na adres
mailowy Uczestnika wskazany przez niego podczas rejestracji na Spotkanie promocyjne);
● Giftpack o wartości nie mniejszej niż 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych)
Uczestnikowi, który poniesie opłatę rejestracyjną, ale nie pojawi się na Spotkaniu, nie
przysługują benefity, o których mowa w pkt. 6.

8. Indigo Nails zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania

Spotkań promocyjnych, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez
Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.
III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Spotkania promocyjnego, Uczestnicy winni zgłaszać drogą
mailową korzystając z danych kontaktowych Organizatora, które są dostępne na stronie
www.indigo-nails.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora wraz z dopiskiem
w treści wiadomości: „Self Leveling Gels Day – reklamacja”.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 można zgłaszać w terminie 14 dni, licząc od daty
zakończenia Spotkania promocyjnego.
3. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i adres
korespondencyjny, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni, licząc
od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 3 nie
będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji w formie papierowej uznaje się datę stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
IV. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Spotkania promocyjnego jest każdorazowo
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Organizator właściwy ze względu na miejsce organizacji Spotkania, w którym dany uczestnik
bierze udział.
W przypadku udziału w Spotkaniu w Centrali Indigo Nails w Łodzi w dniu 19.03.2022 r.
Administratorem danych osobowych uczestników jest INDIGO NAILS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919132, posiadająca NIP: 7272792881 oraz
REGON 101805889.
Inspektorem Ochrony Danych w Indigo Nails sp. z o.o. jest: Tomasz Nowiński, tel. +48 515
916 354, e-mail: gdpr@indigo-nails.com.
Dane osobowe zbierane są w celu:
● realizacji Spotkania promocyjnego na podstawie zawartej z uczestnikiem Spotkania
umowy o organizację spotkania promocyjnego tj. art. 6 ust.1 lit.b) RODO.
● rozpatrzenia i obrony przed roszczeniami, jakie uczestnik Spotkania promocyjnego może
zgłosić w związku z udziałem w Spotkaniu promocyjnym – podstawą przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń i
obrona przed nimi tj. art.6 ust.1 lit.f) RODO.
● przesyłania informacji marketingowych na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.
Administratorzy będą przechowywać dane osobowe uczestników nie dłużej niż 3 miesiące od
daty Spotkania promocyjnego, zaś w przypadku zgłoszenia roszczeń – do czasu ich
rozpatrzenia.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikom
przysługują następujące uprawnienia:
● prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania,
● prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
● prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu rozpatrzenia i obrony
przed roszczeniami;

● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
7. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy o organizację Spotkania
promocyjnego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do
wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym. Konsekwencją nie podania danych osobowych
jest brak możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu promocyjnym. Podanie danych w celach
marketingowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymywania informacji
marketingowych.
9. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych każdy uczestnik powinien się
skontaktować z Organizatorem Spotkania promocyjnego, w którym zamierza wziąć udział,
poprzez dane kontaktowe dostępne na https://www.indigo-nails.com
V. Postanowienia końcowe
1. W okresie trwania Spotkań promocyjnych czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
2. Uczestnik biorąc udział w Spotkaniach promocyjnych oświadcza, że zapoznał się i akceptuje

zasady Spotkań promocyjnych, określone niniejszym Regulaminem i nie wnosi w tym
zakresie żadnych zastrzeżeń.

