
 
Regulamin rejestracji Ambasadorki / Ambasadora Piękna 
 
§ 1 Postanowienia ogólne: 

1. Definicje 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia pojęć: 
1.1. Usługa: oznacza dokonanie założenia osobie rejestrującej się konta        

Ambasadorki / Ambasadora Piękna w systemach Avon Cosmetics Polska Sp.          
z o.o. oraz przesyłanie informacji szkoleniowych i o ofertach i promocjach           
pocztą elektroniczną. 

1.2. Usługodawca: Hanna Seremak prowadząca działalność gospodarczą pod       
nazwą HANNA SEREMAK P.H.U. pod adresem: ul. Tenisowa 38, 62-080,          
Sierosław, NIP 7811335873, REGON 630960956; 

1.3. Usługobiorca: użytkownik Serwisu, który postanowi dokonać Rejestracji. 
1.4. Regulamin: niniejszy regulamin rejestracji Ambasadorki / Ambasadora       

Piękna. 
1.5. Serwis: oznacza serwis internetowy pod adresem https://www.kobietyavon.pl       

należący do Usługodawcy, przez który możliwe jest dokonanie Rejestracji. 
1.6. Rejestracja: proces polegający na wypełnieniu danymi i przesłaniu do         

Usługodawcy formularza dostępnego w Serwisie, u ustępie “Jak Zostać         
Ambasadorką Piękna AVON?”, dzięki któremu Usługobiorca może korzystać        
z Usług. 

1.7. Dane Osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do         
zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 ust. 1         
ROZPORZĄDZENIA 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), a w szczególności: 

1.7.1. dane kontaktowe podane w procesie Rejestracji. 
2. Zasięg świadczenia Usług 

2.1. Usługi świadczone są w języku polskim i wyłącznie do terytorium RP. 
§ 2 Zasady świadczenia Usług: 

1. Rejestracja: 
1.1. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona Ambasadorek / Ambasadorów        

Piękna AVON dokonują w tym celu Rejestracji: 
1.1.1. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól zawartych w formularzu        

rejestracji; 
1.1.2. Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić formularz rejestracji zgodnie       

ze stanem faktycznym, podając własne dane; 
1.1.3. Zabronione jest dokonywanie Rejestracji w imieniu osób trzecich; 
1.1.4. Z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji, użytkownik staje się        

Usługobiorcą i może korzystać z Usług oferowanych przez        
Usługodawcę; 
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1.1.5. W toku procesu rejestracji możliwe jest również wyrażenie zgody na          
przesyłanie informacji o ofercie i promocjach pocztą elektroniczną na         
adres wskazany w formularzu rejestracji; 

1.1.6. Wyrażenie tej zgody rozszerza zakres Usług, w sposób opisany w §1           
pkt. 1.1. powyżej. 

1.2. Rejestracji wolno dokonywać wyłącznie osobom pełnoletnim. 
2. Usługi: 

2.1. Usługodawca dokona działań niezbędnych do utworzenia konta dla        
Usługobiorcy w systemach Avon Cosmetics Polska sp. z o.o.; 

2.2. Usługodawca dokona zawiadomienia Usługobiorcy o przebiegu procesu       
zakładania konta w systemach Avon Cosmetics Polska sp. z o.o. poprzez           
wysłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną; 

2.3. Usługodawca na bieżąco będzie szkolił i informował Usługobiorcę o: 
2.3.1. Dostępności produktów, w tym o nowych produktach wprowadzanych        

do oferty Avon Cosmetics Polska sp. z o.o.; 
2.3.2. Cechach produktów, ich przeznaczeniu i właściwej formie stosowania; 
2.3.3. Ofercie cenowej, promocjach i rabatach. 

 
§ 3 Ochrona danych osobowych 

1. Podmiotem decydującym o środkach oraz celach, w jakich wykorzystywane są dane           
osobowe (tzw. administratorem) jest Usługodawca. 

2. W sprawach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych         
korespondencję z Usługodawcą należy kierować na adres kobietyavon@gmail.com. 

3. Dane osobowe wykorzystywane są w dwóch zasadniczych celach: 
3.1. Informacje podawane podczas Rejestracji służą bezpośrednio świadczeniu       

Usługi polegającej na założeniu Usługobiorcy konta w systemach Avon         
Cosmetics Polska sp. z o.o. oraz do przekazywania informacji oraz          
prowadzenia szkoleń na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu (art.        
6 ust. 1 lit. b RODO). 

3.2. W przypadku ubiegania się o możliwość prowadzenia zakupów z odroczonym          
terminem płatności, Usługodawca zmuszony będzie pozyskać dodatkowe       
dane Usługobiorcy oraz potwierdzić ich zgodność z dokumentem        
potwierdzającym tożsamość. Operacja ta jest niezbędna do wystąpienia o         
przyznanie “kredytu kupieckiego” w Avon Cosmetics Polska sp. z o.o. (art. 6            
ust. 1 lit. b RODO). 

4. Na informacjach tych pracować będą również podwykonawcy Usługodawcy: 
4.1. Podmiot administrujący Serwisem; 
4.2. Dostawca usługi hostingu danych; 
4.3. Dostawca usługi poczty elektronicznej i wysyłki masowej; 
4.4. Podmiot świadczący usługę kurierską, w przypadku potrzeby weryfikacji        

danych z dokumentem tożsamości. 
5. Wszystkie powyższe podmioty są powiązane umownie z Usługodawcą i działają tylko           

na jego polecenie. 
6. Podmioty te nie są uprawnione do wykorzystywania danych osobowych do          

jakichkolwiek własnych celów. 



7. Ponadto, dane Usługobiorców zostaną przekazane (udostępnione) Avon Cosmetics        
Polska Sp. z o.o. w celu założenia konta Ambasadorki / Ambasadora Piękna oraz,             
ewentualnie, w celu realizacji procesu ubiegania się o uprawnienie do dokonywania           
zakupów z odroczonym terminem płatności. 
7.1. Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. sam określa środki i cele przetwarzania            

danych osobowych. 
7.2. Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. jest niezależnym administratorem, a          

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jego działania. 
8. Dane osobowe podane w procesie Rejestracji będą przechowywane przez cały          

okres, przez jaki Usługobiorca utrzymywał będzie status Ambasadorki / Ambasadora          
Piękna AVON, tj. do trzech miesięcy od daty ostatniej transakcji. 

9. Dane osobowe procesowane w celu wysyłki informacji handlowych wykorzystywane         
będą do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż do 12 miesięcy od daty              
ostatniego kontaktu ze strony Usługobiorcy. 

10. W przypadku wystąpienia konieczności zebrania dodatkowych danych dla potrzeb         
ubiegania się przez Usługobiorcę o możliwość dokonywania zakupów z odroczoną          
płatnością, oświadczenie o autentyczności danych przechowywane będzie przez        
okres 10 lat. 

11. W przypadku wystąpienia roszczeń, w związku z którymi dowolne z powyższych           
danych mogłyby posłużyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony tych roszczeń, okres           
przechowywania zostanie przedłużony. 

12. W związku z faktem wykorzystywania Państwa danych osobowych, przysługują         
Państwu następujące prawa: 

12.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do           
uzyskania ich kopii; 

12.2. Prawo do skorygowania tych danych gdyby okazały się błędne lub          
nieaktualne; 

12.3. Prawo do wezwania Usługodawcy do usunięcia tych danych osobowych         
(Zastosowanie tego prawa będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z          
Usług). 

12.4. Prawo do wezwania Usługodawcy do “ograniczenia przetwarzania” w        
uzasadnionych przypadkach, przez co rozumie się, przykładowo,       
wstrzymanie się z przesyłaniem danych rejestracyjnych do Avon Cosmetics         
Polska Sp. z o.o.. 

12.5. Prawo do sprzeciwu, jeżeli zdaniem osoby, której dane dotyczą, naruszone          
zostało prawo. 

12.6. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
12.6.1. W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw, należy         

kontaktować się z Usługodawcą na adres kobietyavon@gmail.com. 
13. W procesie przetwarzania nie dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji         

ani profilowania. 
14. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z Usług. 
 
§6 Postanowienia końcowe 

1. Treść    Regulaminu    dostępna    jest    w   Serwisie. 

mailto:kobietyavon@gmail.com


2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę w         
procesie Rejestracji, Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia       
Usługodawcy o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres:        
kobietyavon@gmail.com. 

3. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Usług poprzez wysłanie         
e-maila na adres kobietyavon@gmail.com z informacją o takiej        
rezygnacji    z    adresu    e-mail,    podanego    podczas    Rejestracji. 

4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w        
każdym    czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie        
naruszy    to    praw    nabytych    Usługobiorców.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się       
odpowiednie    przepisy    prawa polskiego. 

 
 


