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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej – Prezent dla uczestnika webinaru (dalej: Akcja 

promocyjna) jest spółka Arkana Cosmetics Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu 

(54-105), ul. Północna 15-19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000370832, której akta rejestrowe przechowuje 

Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posługująca 

się numerem NIP 897-17-68-179, kontakt pod adresem e-mail: sklep@arkana.pl oraz 

pod numerem telefonu +48 722 07 00 07 (dalej: Organizator). 

2. Akcja promocyjna trwa do dnia wysłania uczestnikom webinarów prezentów od 

Organizatora, tj. do dnia 8 marca 2021 r. (dalej: Okres Trwania Akcji Promocyjnej).  

3. Okres Trwania Akcji Promocyjnej może ulec przedłużeniu na czas nieoznaczony, 

jeżeli wystąpi przyczyna niezależna od Organizatora uniemożliwiająca wysłanie 

prezentu. Organizator zobowiązuje się do przesłania prezentów określonych w 

Regulaminie niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wysłanie. 

4. Udział w Akcji promocyjnej drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez 

urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta uczestnik, 

następujących wymagań technicznych: 

a)      komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

b)      standardowy system operacyjny, 

c)      standardowa przeglądarka internetowa, 

d)      posiadanie aktywnego adresu e-mail lub profilu w portalu społecznościowym. 

 



II. PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Warunkiem otrzymania prezentu od Organizatora jest zarejestrowanie się na jeden 

z webinarów organizowanych przez Organizatora w dniach: 28 lutego 2021 r. oraz 8 

marca 2021 r. 

2. Uczestnikiem webinaru może być osoba prowadząca gabinet kosmetyczny (co 

znajduje potwierdzenie w odpowiednim kodzie PKD ujawnionym w rejestrze CEIDG 

albo KRS) lub osoba, która ma wykształcenie kosmetyczne, a nie pracuje w zawodzie. 

3. W formularzu rejestracji na webinar należy podać numer NIP gabinetu 

kosmetycznego lub w przypadku osób nieprowadzących własnej działalności należy 

przesłać do Organizatora drogą elektroniczną na adres: pokazy@arkana.pl dokument 

potwierdzający wykształcenie kosmetyczne w celu weryfikacji przez Organizatora. 

4. Organizator przeprowadzi weryfikację nadesłanych zgłoszeń. Każde prawidłowe 

zgłoszenie zostanie ręcznie zatwierdzone przez Organizatora. 

5. Pierwsze 500 zarejestrowanych i zatwierdzonych przez Organizatora osób otrzyma 

zestaw do masaż (Endomodelling Massager S oraz  Woman Definition Massage Oil 

5ml). Pozostali zarejestrowani uczestnicy webinarów otrzymają zestaw mini 

produktów firmy Arkana. 

6. Prezent od Organizatora otrzymają jedynie osoby, których rejestracja na webinar 

będzie pozytywna i zatwierdzona przez Organizatora. 

7. Osoba, która zarejestruje się na dwa webinary, tj. 28 lutego 2021 r. oraz 8 marca 

2021 r. otrzyma od Organizatora tylko jeden zestaw prezentowy, zgodny z kolejnością 

rejestracji. 

8. Zestawy prezentowe będą wysyłane tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

przed planowanym rozpoczęciem webinaru. Organizator zastrzega, że wysyłka może 

nastąpić po rozpoczęciu webinaru, jeżeli wystąpi przeszkoda niezależna od 

Organizatora, o czym Organizator poinformuje zarejestrowanych uczestników 

webinarów. 

9. Organizator zastrzega, że liczba zestawów prezentowych może ulec zmniejszeniu 

w przypadku, jeżeli z przyczyn niezależnych Organizator nie będzie miał możliwości 

skompletowania 500 zestawów do masażu. O takiej sytuacji Organizator poinformuje 

zarejestrowanych uczestników webinarów. Wystąpienie takiej sytuacji nie kreuje po 



stronie uczestników Akcji Promocyjnej roszczenia o dostarczenie prezentu lub jego 

zamiennika. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp. k., 

z siedzibą we Wrocławiu (54-105), ul. Północna 15-19, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370832, której 

akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 897-17-68-179, kontakt pod 

adresem e-mail: sklep@arkana.pl oraz pod numerem telefonu +48 722 07 00 07 

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, w 

celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną oraz drogą tradycyjną 

(art. 6 ust. 1 lit. A RODO), w oparciu o niniejszy Regulamin (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), 

a także na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu obsługi reklamacji. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane obsłudze informatycznej, prawnej lub 

księgowej. Dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń 

wynikających z Regulaminu. 

5. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz prawo do ich przenoszenia. Klientowi przysługuje także prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

6. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania. 

7. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE lub 

EOG. 

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udział w 

Akcji promocyjnej. 

 

IV. ZAKOŃCZENIE AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ ZMIANA REGULAMINU 



1. Arkana może zakończyć Akcję promocyjną z ważnych przyczyn przed terminem jej 

zakończenia określonym w Regulaminie. 

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Arkana udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://sklep.arkana.pl/b2b_pl/pokazy. 

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie określonej w pkt IV.2 zmienionego Regulaminu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2021 

2. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej oznacza, że Klient profesjonalny zapoznał 

się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego treść. 

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym 

adresem URL https://sklep.arkana.pl/b2b_pl/pokazy 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 

Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Rozporządzenie 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 Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000) oraz 

inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 


