
REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej: Regulamin)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konferencja Indigo x Hédonista podczas której odbędą się pokazy stylizacji paznokci oraz
pokazy make-up, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r. organizowana jest przez
INDIGO NAILS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Senatorska
14/16, 93-192 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000919132, o nadanym NIP: 7272792881, REGON: 101805889, akta rejestrowe
przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Organizator).

2. Współorganizatorem Konferencji jest HEDONISTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedzibą w Łodzi przy ulicy Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000672395, posiadającą REGON 367002658, NIP:
7272812721 (dalej: Współorganizator).

3. Organizator oraz Współorganizator dalej zwani będą Usługodawcą. Zobowiązania
Organizatora oraz Współorganizatora z tytułu wykonania Umowy i Usługi są solidarne.

4. Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia
usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin określa m.in.:
a. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne

niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca;

b. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną;
c. tryb postępowania reklamacyjnego;
d. prawa i obowiązki stron związane z korzystaniem z Konferencji;
e. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją

Konferencji;
f. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę;

6. Usługodawca niniejszym zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną na
warunkach i zgodnie z treścią Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, które
znajdą odpowiednie zastosowanie.

7. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej Organizatora w formie
pozwalającej na jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. DEFINICJE

1. Usługodawca – zgodnie z I.3 powyżej;
2. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług rozumianych zgodnie

z Regulaminem, zawierająca z Usługodawcą Umowę;
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3. Usługa – zapewnienie dostępu do konferencji organizowanej przez Usługodawcę za
pośrednictwem platformy teleinformatycznej umożliwiającej udział w konferencji
w formie zdalnej;

4. Konferencja – organizowane przez Usługodawcę wydarzenia on-line, obejmujące wszelkiego
rodzaju szkolenia, kursy lub warsztaty, bądź innego rodzaju formy przekazywania wiedzy
organizowane przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy umożliwiającej transmisję i
dostarczanie prezentacji zawierających obraz, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę
internetową w czasie rzeczywistym, w tym umożliwiającą komunikację pomiędzy osobą
prowadzącą konferencję oraz jej uczestnikami.

5. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej używanej przez Usługobiorcę, podany w
Formularzu, o ile w treści Regulaminu nie zaznaczono inaczej.

6. Formularz - formularz internetowy dostępny na stronie https://konferencja.indigo-nails.com/
umożliwiający rejestrację na Konferencję, wyrażający wolę zawarcia Umowy na Usługę z
Usługodawcami;

7. Newsletter – wiadomości e-mail mające charakter marketingowy, zawierające informacje o
promocjach, nowościach, ofercie Współorganizatora, wysyłane do Usługobiorcy na Adres
e-mail wskazany w Formularzu;

8. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z Administratorem umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który
zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).

10. Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której przedmiotem jest Usługa
zawarta w zamian za zgodę Usługobiorcy na przesyłanie mu Newsletteru przez
Współorganizatora

11. Uczestnik – uczestnik Konferencji, obecny na niej; aby uzyskać status Uczestnika należy się
stawić na Konferencji, nie wystarczy sama rejestracja i zawarcie Umowy;

III. ZAWARCIE UMOWY

1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Usługobiorcy Usługę w
zamian za co Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie mu Newsletteru przez
Współorganizatora.

2. Zawarcie umowy następuje w wyniku następujących czynności:
a) Wypełnienie i wysłanie Formularza przez Usługobiorcę – w Formularzu Usługobiorca

wskazuje swoje imię oraz adres e-mail;
b) Wysłanie do Usługobiorcy na podany Adres e-mail wiadomości e-mail z prośbą o

potwierdzenie zapisu do Newsletteru – potwierdzenie subskrypcji;
c) Kliknięcia przez Użytkownika na przycisk „potwierdzam subskrypcję” – z chwilą

kliknięcia przycisku Umowa zostaje zawarta.
3. Po kliknięciu w przycisk „potwierdzam subskrypcję” Usługobiorca otrzyma drogą mailową na

podany Adres e-mail potwierdzenie zapisu na Konferencję. Link umożliwiający udział w
Konferencji zostanie wysłany na podany adres e-mail w dniu Konferencji, na 30 minut przed
jej rozpoczęciem.
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IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych miejsc w organizowanej
Konferencji.

2. Rejestracja na Konferencję oraz oznaczenie pola wyboru przy akceptacji Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu
oraz jego akceptacją w przedstawionym brzmieniu.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Usługobiorca nie jest uprawniony do utrwalania i publicznego udostępniania lub

rozpowszechniania treści prezentowanych w trakcie Konferencji, w tym także wizerunku
osoby lub osób prowadzących konferencję, bądź zezwalania innym osobom na dokonywanie
wyżej opisanych czynności – zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

5. Za udział w Konferencji każdy Uczestnik otrzyma elektroniczny, imienny certyfikat udziału w
konferencji.

6. Każdy Uczestnik uzyska 3-tygodniowy dostęp do nagrania z Konferencji. Dostęp do nagrania
zostanie wysłany w dniu 14.02.2023 na Adres e-mail Uczestnika w formie linku, który
przekieruje odbiorcę na stronę z nagraniem

7. W trakcie trwania Konferencji Organizator może przedstawić Uczestnikom ofertę zakupu
produktów, szkoleń, kursów lub innych usług lub towarów. Oferta może się wiązać z
promocjami podlegającymi ograniczeniu ilościowemu, kwotowemu, terytorialnemu lub innym
ograniczeniom opisanym w regulaminie danej promocji stanowiącym załącznik do niniejszego
Regulaminu. Zapisując się na Konferencję Usługobiorca potwierdza zapoznania się i
akceptację także regulaminu promocji.

V. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Prawidłowe korzystanie z Usługi wymaga spełnienia niezbędnych podstawowych warunków
technicznych, tj.

a. dysponowania przez Usługobiorcę komputerem, laptopem bądź innym urządzeniem
umożliwiającym dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową;

b. posiadania adresu e-mail i możliwości dostępu do niego;
c. posiadania przeglądarki internetowej;

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju problemy
o charakterze technicznym występujące po stronie Usługobiorcy, które ograniczają bądź
uniemożliwiają udział w Konferencji.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko zainfekowania systemu
informatycznego Usługobiorcy złośliwym oprogramowaniem, które może wyrządzić szkodę
Usługobiorcy. Usługobiorcę obciąża obowiązek właściwego zabezpieczenia używanego przez
siebie urządzenia.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przerwy w odbiorze Konferencji bądź
brak możliwości dostępu do Konferencji z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

5. Usługodawca uprawniony jest do czasowego zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na
konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.

6. Jakość techniczna odtwarzanych Konferencji może zależeć od parametrów technicznych łącza
internetowego lub urządzeń, którymi posługuje się Usługobiorca.
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VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Dla odstąpienia od Umowy wystarczające jest powiadomienie o tym Organizatora lub
Współorganizatora – Usługobiorca może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Odstąpienie od Umowy skutkuje cofnięciem zgody na wysyłanie Newsletteru.

Do zachowania terminu w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

VII. REKLAMACJE

1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Usługobiorcy Usługę zgodne z Umową.
2. Usługodawca odpowiada wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta

za niezgodność Usługi z Umową na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.

3. W razie niezgodności Usługi z Umową Usługobiorca będący Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć reklamację.

4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora wskazany
powyżej(pkt. I.1 Regulaminu) lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres
Organizatora: reklamacje@indigo-nails.com.

5. Usługobiorca składający reklamację winien zawrzeć w treści reklamacji następujące dane:
oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, adres
e-mail) oraz osoby upoważnionej do reprezentacji Usługobiorcy (w sytuacjach, gdy w sprawie
reklamacji taka osoba występuje), podstawę reklamacji i opis okoliczności jej dokonania.
Reklamacje nieposiadające wyżej wskazanych danych nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Organizator zobowiązuje się do rozpoznawania reklamacji w terminie 14 dni od ich
doręczenia w sposób określony w ust. 1. W sprawach szczególnie zawiłych Usługodawca
zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji w dłuższym terminie, o czym zobowiązuje
się do poinformowania Usługobiorcy składającego reklamację.

VIII. POZASĄDOWE

1. Usługobiorca będący Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a mianowicie
zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego przed Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z
wniskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy lub skorzystać z pomocy powiatowego
rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej do których statutowych działań należy
ochrona konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i
np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały udostępnione lub przekazane w ramach świadczenia Usługi stanowią
przedmiot praw autorskich Usługodawcy bądź innych podmiotów wykonujących czynności na
rzecz Usługodawcy.

2. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 1 tylko i
wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

X. TREŚCI BEZPRAWNE

1. Usługodawca oraz Usługobiorca niniejszym zobowiązują się do niedostarczania sobie treści o
charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W przypadku doręczenia Usługodawcy sądowego lub urzędowego zawiadomienia, bądź
pozyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia
bądź uniemożliwienia dostępu do bezprawnych danych.

XI. NEWSLETTER

1. Zapis na newsletter jest bezpłatny.
2. Zapis na newsletter następuje w sposób opisany w III.2a Regulaminu powyżej.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletteru używając

odpowiednio link załączony do treści Newslettera.
4. Rezygnacja z udziału w Konferencji, z wyłączeniem sytuacji odstąpienia od Umowy, na które

Usługodawca się zapisał, nie jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania Newsletteru.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Współadministratorami danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu realizacji
Umowy, w tym obsługi informacyjnej i organizacyjnej Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
oraz w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lut
f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed
roszczeniami) są Organizator oraz Współorganizator.

2. Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy – wspólnym punktem
kontaktowym jest Organizator. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail gdpr@indigo-nails.com

3. Administratorem danych Usługobiorcy przetwarzanych w celach marketingowych – wysyłki
Newsletteru jest Współorganizator.

4. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych przez jest warunkiem
koniecznym skorzystania z Usługi i zawarcia Umowy.

5. Przekazane przez Usługobiorcę dane osobowe nie będą wykorzystywane
do podejmowania zautomatyzowanych decyzji bądź profilowania.

6. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia
Usług, a dalej przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
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7. Dane osobowe przetwarzane przez Współorganizatora w celach marketingowych będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody Usługobiorcy.

8. Odbiorcą przekazanych przez Usługobiorcę danych osobowych mogą być także inne
podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy. Usługodawca informuje, iż wyżej
wskazane podmioty przetwarzać będą dane jako podwykonawcy, na podstawie stosownych
umowy.

9. Dane Usługobiorcy nie będą przekazywane poza EOG.
10. Usługobiorca uprawniony jest do:

a. dostępu do treści swoich danych, żądania odpowiednio ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia danych osobowych;

b. wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma jednak wpływu
na przetwarzanie danych osobowych dokonane przez Usługodawcę przed ich
wycofaniem;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes
Usługodawcy;

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia przez
Usługobiorcę naruszenia przepisów ochrony danych osobowych

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Organizatora:
konferencja.indigo-nails.com i indigo-nails.com .

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnej zmiany postanowień
Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronie
internetowej Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin sporządzony został w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
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