
Regulami Projekt Stylistka

1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane za pomocą wypełnionego formularza znajdującego się na stronie 
www.galeria-korona.pl oraz w Punkcie Informacyjny Galerii Korona Kielce.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i kontaktowania się z wybranymi osobami, na 
podane przez nie w formularzu dane kontaktowe. Nastąpi wtedy umówienie terminu spotkania.
3. Konsultacja stylizacyjna wraz z zakupami trwa 1-3 godz. - w zależności od zapotrzebowania i ilości 
zakupów. Jest to usługa bezpłatna.
4. Etapy spotkania:
· Doradztwo stylizacyjne. Omówienie typu sylwetki. Dobranie fasonów odpowiednich do danej figury
· Analiza kolorystyczna
· Wspólne zakupy ze stylistką, podczas których zostaną zaprezentowane stylizacje dobrane do typu urody 
oraz sylwetki.
5. Koszty ewentualnych zakupów w całości pokrywa Klient. Klient ma prawo wyboru sklepów, w których 
odbywać się będą zakupy ze stylistką spośród wszystkich sklepów znajdujących się na terenie Galerii 
Korona Kielce.
6. Biorąc udział w projekcie uczestnik wyraża zgodę na użycie jego wizerunku, sporządzanie dokumentacji 
zdjęciowej podczas spotkania i jej dowolne wykorzystanie przez Organizatora w ramach projektu.
7. W trakcie trwania projektu Regulamin może ulec zmianie.
8. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu spotkania.
9. Dokonanie zakupów podczas spotkania nie jest obowiązkowe. Uczestnik sam decyduje, w którym 
momencie ich dokona.
10. Jeden uczestnik może wziąć udział w projekcie dwa razy w roku.
11. Wypełnienie zgłoszenia nie gwarantuje, że dana osoba zostanie zaproszona nakonsultacje ze stylistką.
12. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)i będą wykorzystywane wyłącznie do 
celów przeprowadzenia projektu. Administratorem danych osobowych jest Cuprum Arena Galeria Lubińska 
Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie 59-300, ul. Sikorskiego 20. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 
udziału w projekcie.
13. Konsultacje ze Stylistką są przeznaczone dla osób pełnoletnich.
14. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych 
dotyczących aktualnych ofert i wydarzeń w Galerii Korona Kielce.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z 
siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W.  Sikorskiego 20; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
w celu: 
- umówienia spotkania ze stylistką galerii na podstawie  art. 6 ust 1 pkt c, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;


