
Regulamin Promocji 
„Podaruj sobie bonus na piękno” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki 

uczestnictwa w Promocji „Podaruj sobie bonus na piękno” (”Promocja”). Uczestnik 
przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 
warunki. 

2. Organizatorem Promocji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z siedzibą w 
Katowicach przy ul. Krasińskiego 2, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, 
prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 634-
013-55-58 (dalej: „ZDZ Katowice”). 

3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
a) Słuchacz — kandydat, który w terminie od 1 do 31 marca  2023 r. zapisał się na co najmniej 

jeden wybrany kierunek promocyjny, został wpisany na listę słuchaczy i nie został z niej 
skreślony do dnia zakończenia promocji. 

b) Organizator — Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ZDZ Katowice) i 
wszystkie podległe jednostki organizacyjne biorące udział w Promocji. 

c) Kandydat – osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca 
się o zapis na kursy i szkolenia promocyjne. 

d) Zapis – złożenie przez kandydata wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających 
przystąpienie do udziału w kursie lub szkoleniu. 

e) Kurs promocyjny — kurs lub szkolenie oferowane na stronie internetowej Organizatora. 
f) Rabat — odliczenie od ceny całkowitej kursu lub szkolenia 10% kwoty. 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. 
5. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która dokona w czasie trwania Promocji zapisu na kurs promocyjny, 
zostanie Słuchaczem i po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w niniejszym 
Regulaminie będzie uprawniona do skorzystania z rabatu („Uczestnik”).  
 

§ 2 
Zasady Promocji 

1. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.03.2023 r. do 
31.03.2023 r. lub do jej odwołania. 

2. Odwołanie Promocji może nastąpić w każdym czasie z ważnych powodów, na co Kandydat 
przystępując do niniejszej Promocji wyraża zgodę. 

3. Odwołanie Promocji nie rodzi po stronie Słuchacza, jak również jakiegokolwiek innego 
podmiotu, jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, na co Słuchacz, przystępując do promocji 
wyraża zgodę. 

4. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania z rabatu w wysokości 10 % ceny 
nominalnej, a w przypadku rozłożenia płatności na raty w wysokości 10% każdej z rat. Rabat 
dotyczy kursów branży beauty: 

a. Kurs kosmetyczny 
b. Kurs powiększania i wypełniania ust kwasem hialuronowym 
c. Manicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci 
d. Kurs pedicure 
e. Pedicure – Pielęgnacja stóp 
f. Wizażysta-makijażysta 



g. Wizażysta-stylista 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rozpoczęcia lub zakończenia kursu wyłącznie 

w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, jak choroba wykładowcy lub 
brak dostatecznej ilości słuchaczy. O fakcie tym Słuchacz zostanie powiadomiony 
niezwłocznie, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
W takim przypadku Słuchacz posiada możliwość zapisu na inny wybrany kurs lub szkolenie w 
terminie miesiąca z zachowaniem uprawnienia do skorzystania z rabatu lub rezygnacji z niego. 

6. Przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Słuchacze zawierają z ZDZ Katowice umowę, która 
stanowi zobowiązanie Słuchacza do: 

a) przestrzegania rozkładu zajęć na kursie oraz systematycznego i aktywnego uczestnictwa  
     w zajęciach, 
b) przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad i kultury współżycia, 
c) terminowego przystępowania do egzaminów, jeżeli przewiduje je program nauczania  
    (umowa z klientem indywidualnym). 

8.    Słuchaczowi przysługuje prawo do: 
a) zwrotu uiszczonych wpłat - w przypadku odwołania kursu z winy Organizatora lub  
      proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć - w przypadku przerwania kursu z winy  
      Organizatora,  
b) zwrot uiszczonych wpłat, w przypadku nie rozpoczęcia kursu lub rezygnacji słuchacza  
      w trakcie prowadzonego kursu z powodu zmiany terminu jego zakończenia lub  
      przypadku przerwania kursu z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron  
      nie ponosi winy. 
c) zwrot uiszczonych wpłat, w przypadku rezygnacji przez Słuchacza z uczestnictwa w    
      kursie z powodu przyczyn leżących po stronie Organizatora. Podstawą dokonania    
      zwrotu stanowi wyłącznie pisemny wniosek Słuchacza wskazujący uzasadnione  
      przyczyny rezygnacji, leżące po stronie Organizatora 

9.    Zwrot dokonanych wpłat następuje w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku przez    
  Słuchacza. 

10.   W przypadku przerwania nauki z winy Słuchacza dokonane przez niego wpłaty nie podlegają   
         zwrotowi. 
11.   Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

§ 3 

Dane Osobowe 
1. ZDZ Katowice jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji 

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników 
będą przetwarzane przez ZDZ Katowice w celu realizacji Promocji na zasadach określonych 
poniżej. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą: 
a) w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, 
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w 
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 



4. Dane osobowe mogą być przekazane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych 
podmiotom współpracującym z Administratorem w celu świadczenia usług na rzecz 
Administratora, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy (np. podmiotom 
świadczącym usługę dziennika elektronicznego, dostawcom usług IT itp.). 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu 
– aż do czasu przedawnienia roszczeń, wynikających z umowy lub zakończenia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze, a co do danych zawartych w dokumentacji procesu 
nauczania – przez okres zgodny z przepisami w zakresie archiwizacji dokumentacji. 

6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy przez Administratora. 
9. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z 
powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając email 
na adres: iod@zdz.katowice.pl 
 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to 
naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i jest 
przechowywany w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, przy ul.  
Krasińskiego 2, 40-952 Katowice oraz udostępniany na stronie internetowej Organizatora: 
www.zdz.katowice.pl  

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji zobowiązań powstałych na mocy niniejszej promocji 
rozstrzygać będą strony w sposób polubowny; w razie niemożności polubownego 
rozstrzygnięcia sprawy, orzekać będzie właściwy sąd powszechny. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r. 
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