
Regulamin Usługi Zakupów ze Stylistą Klif GLAM&FASHION Studio 

„KLIF GLAM & FASHION” 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt „KLIF GLAM & FASHION” jest skierowany do klientów Galerii Klif i polega na 

możliwości skorzystania z usługi konsultacji ze stylistą lub makijażystą.  

 

2. Organizatorem Projektu jest spółka PAIGE INVESTMENTS sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 

ul. Okopowa 58/72,  zarejestrowaną zgodnie z prawem polskim w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 239661, Numer Identyfikacji Podatkowej 527-24-80-904 

(dalej Organizator). 

 

3. W imieniu Organizatora Agencja QRA PRODUCTION Monika Ledóchowska z zakładem 

głównym w Warszawie (adres: ul. Chłodna 48/104, 00-872, Warszawa), wpisaną do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawa pod 

numerem 480866, PESEL: 76071804308, NIP: 7231395901, REGON: 141665084 (dalej: 

Agencja) odpowiada za: 

 - kontakt ze stylistami, a także koordynację konsultacji stylistów z klientami Galerii Klif 

 w Warszawie oraz Gdyni; 

 - obecność stylistów oraz makijażystki zgodnie z kalendarzem udostępnionym na stronie 

 www.klif.pl;  

- Organizator wyznacza agencję Qra Production oraz Panią Julię Hajdacką celem 

kontaktu z klientem korzystającym z konsultacji ze stylistą, bądź makijażystą w 

przypadku pytań wykraczających poza zapisy zawarte w regulaminie: 

j.hajdacka@qraproduction.pl tel. 669 500 508. 

 

II. Opis Usługi 

 

1. Usługa obejmuje bezpłatną konsultację z zakresu mody i makijażu oraz zakupy ze stylistą 

mody.  

2. Informacje dotyczące usługi oraz zapisu można uzyskać za pośrednictwem strony 

www.klif.pl, bądź poprzez kontakt z Punktem Concierge w Warszawie pod numerem 

535 411 458 lub poprzez Punkt Informacyjny w Gdyni pod +48 58 664 93 45  

3. Usługa jest bezpłatna. 

4. Usługa polega na dokonaniu konsultacji lub zakupów na terenie Galerii Klif 

w towarzystwie i ze skorzystaniem z porady profesjonalnego stylisty. 

5. Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi około 2(słownie: dwie) 

godziny w towarzystwie jednego ze stylistów: 

http://www.klif.pl/
mailto:j.hajdacka@qraproduction.pl
http://www.klif.pl/


w Warszawie: Eweliny Zesiuk, Grzegorza Blocha, Katarzyny Kobiela lub makijażystki 

Magdaleny Pieczonki, 

w Gdyni: Hanny Duda-Zacharewicz, Grzegorza Blocha, Katarzyny Kobiela  

- jeżeli kalendarz konsultacji umożliwi zapis na jedną z nich. Przybycie umówionego 

klienta musi odbyć się dokładnie o wyznaczonej godzinie, po 15 (słownie: piętnastu) 

minutach spóźnienia spotkanie może zostać anulowane. 

6. Spotkanie w ramach usługi „KLIF GLAM & FASHION” następuje we wskazanym miejscu 

przez Stylistę lub Makijażystę, na terenie Galerii Klif. 

7. Usługa jest dostępna na terenie Galerii Klif po wcześniejszej rejestracji w module Klif 

Studio na stronie www Galerii Klif poprzez wybór terminu i rejestrację w kalendarzu 

zapisu. 

8. Podczas dokonywania zapisu należy wybrać wolny termin i zarejestrować się on-line na 

wybrany dzień oraz godzinę. 

9. Przy zapisie na usługę należy podać swoje dane kontaktowe, które umożliwią skuteczny 

kontakt stylisty lub makijażysty. Zamówienie usługi jest równoznaczne z 

potwierdzeniem jej przez stylistę lub makijażystę. Klient powinien otrzymać wiadomość 

e-mail z informacją o potwierdzeniu usługi. W przypadku podania niepoprawnych 

danych i braku możliwości skontaktowania się stylisty lub makijażysty, istnieje 

możliwość anulowania usługi.  

10. Niezgodne z wytycznymi wypełnienie profilu zapisu skutkować będzie nieprzyjęciem 

zgłoszenia. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na siłę 

wyższą. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość każdorazowego weryfikowania zapisu na 

konsultację ze stylistą lub wizażystą.  

3.  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przerwania konsultacji w sytuacji, 

gdy zachowanie osoby korzystającej z usługi jest niestosowne, niezgodne z ogólnie 

przyjętymi obyczajami lub przepisami prawa, negatywnie wpływa na komfort klientów 

Galerii Klif lub komfort pracy stylisty/wizażysty obsługującego klienta korzystającego z 

jego porad.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili. 

Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie www.klif.pl   

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w 

poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii Klif. 

Organizator nie przyjmuje, ani nie rozstrzyga postępowań reklamacyjnych towarów i 

usług realizowanych w punktach handlowych na terenie Galerii Klif. Ewentualne 
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roszczenia reklamacyjne winny być kierowane bezpośrednio do podmiotów 

sprzedających dane towary. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.   

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i wykonania 

usługi. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest QRA Production Monika 

Ledóchowska, Warszawa (00-872), ul. Chłodna 48/104, działając na zlecenie Organizatora. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakim zostały zebrane. 

 

 

                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QRA Production Monika 

Ledóchowska, Warszawa (00-872), ul. Chłodna 48/104, działając na zlecenie Organizatora; 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochowska@qraproduction.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

Promocji; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 



7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów 

lub ewentualnych postępowań reklamacyjnych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 

                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                            podpis 


