Regulamin akcji „StyLOVE Środy”
§1
Opis usługi
1. Usługa dostępna jest na terenie Avenidy Poznań po wcześniejszej rejestracji na stronie
http://avenidapoznan.com/o-nas/zakupy-ze-stylistka/
2. Usługa jest bezpłatna.
3. Usługa polega na otrzymaniu porad profesjonalnej stylistki z możliwością zakupu ubrań
w jej towarzystwie na terenie Avenidy Poznań oraz na doradztwie kosmetycznym jak
również wykonaniu makijażu przez profesjonalnego makijażystę KIKO.
4. Koszty zakupu zaproponowanych stylizacji ponosi klient.
5. Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi do 1,5h.
6. StyLOVE Środy będą odbywały się raz w tygodniu w środy z wyłączeniem dni
świątecznych.
7. Przybycie umówionego klienta musi odbyć się dokładnie o wyznaczonej godzinie, po 15
minutach rezerwacja zostaje anulowana.
8. Spotkanie ze stylistką nastąpi w kawiarni TCHIBO na poziomie 0.
§2
Przebieg usługi
1. Klient ustala swoje preferencje/potrzeby oraz budżet.
2. Stylistka udziela porad stylizacyjnych, m.in. jak podkreślać atuty sylwetki Klienta.
3. Klient wraz ze stylistką udaje się na wspólne zakupy.

§3
Zapisy
1. Zapisy odbywają się za pośrednictwem zakładki na stronie:
http://avenidapoznan.com/o-nas/zakupy-ze-stylistka
2. Podczas dokonywania zapisu należy wybrać wolny termin i zarejestrować się online na
wybrany dzień i godzinę.
3. Jedna osoba może wziąć udział w akcji raz na 3 miesiące. W przypadku, gdy okaże się,
że osoba brała udział w akcji w ciągu ostatnich 3 miesięcy zostanie usunięta z kalendarza
zapisów.
4. W momencie podania nieprawidłowych danych uczestnik zostaje zdyskwalifikowany,
usunięty z kalendarza zapisów i nie ma możliwości wzięcia udziału w kolejnych
spotkaniach.
5. Klient deklarujący chęć skorzystania z usługi otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o
potwierdzenie rezerwacji terminu spotkania.

6. Brak potwierdzenia do 24 h od otrzymania wiadomości e-mail traktowany jest jako
rezygnacja ze zgłoszenia.
§4
Oświadczenie organizatora
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na
ważne okoliczności zewnętrzne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania
usługi.
3. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie www.avenidapoznan.com
4. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w
poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Avenidy
Poznań.
§5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Nasze dane kontaktowe to: ECE Projektmanagement Polska Sp. Z o.o ul. Przeskok
2, 00-032 Warszawa
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: iodo@ece.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność
tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot.
świadczenia usług), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający
na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o
zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą
przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów
lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich
przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w
szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z
realizacją naszych celów.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z
przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
7. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych przez Redrock Investments Sp. Z o.o.. narusza przepisy
Rozporządzenia.

