
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach pakowania prezentów w dn. 12.12.2018r. 

 

§1 Postanowienia ogólne  

1.1 Organizatorem Warsztatów pakowania prezentów jest firma Colibris Nikoletta Mańkowska z 

siedzibą w Toruniu, przy ulicy Astrowej 14, NIP: 9562277792.  

2.1 Warsztaty odbędą się w dniu 12 grudnia 2018r. w godzinach 18:00 - 21:00.  

3.1 Miejsce warsztatów: Proces Kawki, ul. Kłopotowskiego 23/25, 05-077 Warszawa 

 4.1 Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej 

części.  

5.1 Organizator ma prawo zlecić podwykonawcom koordynację wydarzenia.  

 

§2 Warunki uczestnictwa  

2.1. Warunkiem przystąpienia do udziału w warsztatach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego 

umieszczonego na stronie internetowej www.designyourwedding.pl oraz opłacenie zadatku w 

wysokości całości ceny uczestnictwa w warsztatach, w terminie do 7 dni od momentu potwierdzenie 

przez Organizatora zapisu.  

2.2. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

Uczestnika do udziału w warsztatach. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia do udziału 

w warsztatach ze względu na brak miejsc. 

2.3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Warsztatach z 

tworzenia lasu w słoiku. 

2.4. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne. Zadatek wynosi odpowiednio 90 zł brutto za osobę i nie 

podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Uczestnika. 

2.5. Brak wpłaty w terminie wyznaczonym drogą mailową zadatku uniemożliwia wzięcie udziału w 

warsztatach.  

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, 

kradzieże lub szkody w mieniu Uczestników, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód 

powstałych z winy Organizatora. Na terenie warsztatów nie ma monitoringu. 

 

§3 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

3.1 Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nikoletta Mańkowska, przedsiębiorca 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Colibris Nikoletta Mańkowska, właściciel marki 

Design Your Wedding, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 



prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9562277792, ul. Astrowa 14, 87-

100 Toruń, e-mail: kontakt@designyourwedding.pl 

3.2 W sprawie związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych 

Osobowych, Colibris Nikoletta Mańkowska, ul. Astrowa 14, 87-100 Toruń, e-mail: 

nikoletta@colibris.pl 

3.3 Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie udziału w wydarzeniu, przesłanym za 

pośrednictwem formularza zapisu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą 

może wycofać w dowolnym momencie. 

3.4 W związku z realizacją usługi dane osobowe będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi 

księgowe oraz hostingowe. 

3.5 W zakresie usług elektronicznych związanych z korzystaniem ze strony 

www.designyourwedding.pl dane użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te 

będą świadczone oraz w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak 

wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie 

w celach statystycznych. rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku będą 

przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów. 

3.6 Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi 

zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej jako RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych 

osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 

Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

3.7 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z 

prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami' merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do 

celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 


