REGULAMIN JEDNO/DWUDNIOWEGO KURSU KOSMETYCZNEGO
BEAUTYEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

§1
1. Organizatorem kursu, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest: spółka
BEAUTYEXPERT Sp. z o.o., ul. Mieczykowa 18a, 65-00l Zielona Góra, NIP:
9292044516, nr tel.: 607 412 001, 533 651 162, 068 453 88 98, e-mail:
biuro@beautyexpert.zgora.pl dalej zwana „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem kursu, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, która wyraziła chęć
uczestniczenia w organizowanym przez Organizatora 1-dniowym Kursie
Kosmetycznym, po spełnieniu wymienionych w niniejszym Regulaminie wymagań,
zwana dalej „Uczestnikiem”.

§2
1. Dokonanie zapisu na kurs następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego pod adresem https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy/i wniesieniu opłaty
za kurs. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty jest
potwierdzeniem akceptacji niniejszego.
2. Brak uiszczenia opłaty za kurs w terminie 2 dni od wypełnienie formularza
zgłoszeniowego jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.
3. Program kursu, w tym czas trwania zajęć oraz harmonogramie ich przeprowadzenia
będą pod adresem http://www.beautyexpert.zgora.pl, www.beautyexpert.edu.pl
4. Maksymalna ilość osób uczestniczących w kursie jednodniowym to 12-20 osób.
5. Kursy prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach, przez wykwalifikowaną
kadrę. Sale nie składają się z pomieszczeń socjalnych, a Organizator nie zapewnia
Uczestnikom wyżywienia.
6. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu
niewystarczającej liczby chętnych, osoby, które dokonały wpłaty za kurs zostaną
dopisane do innej z grup w innym terminie, który to termin zostanie uzgodniony z
Uczestnikiem.
7. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany kadry szkoleniowej, czasu lub
miejsca przeprowadzania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
8. Organizator wymaga od Uczestnika punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie
oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Uczestnik nie może

przeszkadzać w zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z przyjętymi
zasadami społecznymi.
9. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji kursu Uczestnik
może skontaktować się z Organizatorem drogą pisemną na adres BEAUTYEXPERT
Sp. z o.o. ul. Mieczykowa 18a, 65-012 Zielona Góra drogą elektroniczną na email:
biuro@beautyexpert.zgora.pl bądź telefonicznie.
10. Uczestnik może odstąpić od udziału w kursie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia online, nie później jednak niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Organizator nie zwraca
opłaty za kurs, z którego Uczestnik zrezygnował po 14 dniach od dokonania zapisu
on-line. Bezpłatne odstąpienie od umowy nie dotyczy zapisów dokonanych w jednej z
placówek Organizatora.
11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności powinno być pod
rygorem nieważności wyrażone w formie pisemnej.
12. W przypadku chęci rezygnacji z kursu z powołaniem na sytuację epidemiologiczną
związaną z pandemią COVID-19, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

§3
1. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jednorazowej w całości przed
przystąpieniem do kursu.
2. Należność za kurs uiszcza się z przelew na rachunek bankowy Organizatora PKO BP
65 1020 4795 0000 9402 0359 4728, w terminie 2 dni od wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§4
1. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia podczas kursu obuwia zmiennego, czarnych
spodni i białej bluzki.
2. Uczestnicy wykonują zajęcia praktyczne ćwicząc na sobie nawzajem. Organizator nie
zapewnia udziału w kursie modelek. W przypadku stylizacji paznokci Uczestnicy
wykorzystują swoje własne dłonie, natomiast podczas stylizacji rzęs 1:1 ćwiczą na
manekinach tzw. główkach.
3. Po zakończonym kursie Organizator przygotowuje certyfikat stwierdzający zakres
nabytych przez Uczestnika umiejętności. Certyfikaty przesłane zostaną na adres
korespondencyjny Uczestnika w terminie 14 dni od zakończenia kursu.
§5
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Szkolenia jest Organizator.
2. Dane Uczestników Szkolenia są chronione zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym
RODO).
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji kursu na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie i są przechowywane przez okres niezbędny do ich realizacji.
W przypadku uzyskania dodatkowej zgody dane osobowe mogą być wykorzystane w
innym celu i zakresie, jednakże zgodnie z treścią wyrażonej zgody. Dane są
przekazywane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację
kursu.
4. Administrator w celu realizacji szkolenia może powierzyć dane Uczestników
szkolenia innym podmiotom, jednakże w zakresie niezbędnym do realizacji kursu i
przy założeniu, że podmioty te zapewnią gwarancje ochrony powierzony danych
osobowych, o których mowa w art. 28 RODO.
5. Uczestnicy Szkolenia mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie
informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do
podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
Ponadto, Uczestnicy Szkolenia mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do
cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
§6
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikami zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
4. Organizator nie wyraża zgody na udział w rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji i
dochodzeniu roszczeń przez Uczestnika w sposób inny niż przed sądem
powszechnym.

