Regulamin usługi „Zakupy ze Stylistką”
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) dotyczy wyłącznie wskazanej niżej Usługi świadczonej
na rzecz Klienta przez podmioty współpracujące z Project Pruszkow Sp. z o.o.
2. Regulamin określa warunki świadczenia Usługi, w tym ich główne cechy i przedmiot Usługi.
3. Użyte w Regulaminie, a pisane wielką literą w odpowiednich przypadkach i liczbach, określenia
oznaczają:
a) Organizator – spółka Project Pruszkow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 39B, 02-672 Warszawa, będąca właścicielem Centrum Handlowego Nowa
Stacja w Pruszkowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 05-800 Pruszków.
b) Centrum Handlowe – obiekt handlowo-rozrywkowy Nowa Stacja w Pruszkowie, przy ul.
Henryka Sienkiewicza 05-800 Pruszków.
c) Usługa – usługa polega na spotkaniu i udzieleniu porady dotyczącej ubrań, obuwia i dodatków
przez profesjonalną Stylistkę.
d) Stylistka – osoba fizyczna lub osoba prawna zajmująca się profesjonalnie działalnością
doradczą w zakresie wizerunku, współpracująca na mocy umowy z Organizatorem lub
podmiotem powiązanym z Organizatorem.
e) Rezerwacja – przez rezerwację terminu rozumie się skuteczny zapis na konkretny dzień i
godzinę poprzez formularz na stronie internetowej Centrum Handlowego, potwierdzony
wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail podany w formularzu.
f) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która w sposób aktywny korzysta ze strony internetowej
Centrum Handlowego lub profili w mediach społecznościowych Centrum Handlowego.
Usługa
4. Klient rezerwuje usługę z wyprzedzeniem za pośrednictwem formularza znajdującego się na
stronie internetowej: https://www.nowastacjapruszkow.pl/spotkanie-ze-stylistka/
5. Realizacja Usługi odbywa się na terenie Centrum Handlowego.
6. Usługa jest bezpłatna.
7. Usługa trwa maksymalnie 90 minut.
8. Klient może skorzystać z Usługi jeden raz w ciągu trzech miesięcy.
9. Usługa następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Stylistki z Klientem.
10. Koszt zakupu wybranych stylizacji ponosi Klient.
Rezerwacja
11. Rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej:
https://www.nowastacjapruszkow.pl/spotkanie-ze-stylistka/
12. Podczas dokonywania rezerwacji należy wybrać wolny termin i zapisać się na niego za pomocą
formularza.
13. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką jako „wymagane”.
14. Niezgodne z wytycznymi wypełnienie wymaganych pól skutkować może nieprzyjęciem zgłoszenia.
Odwołanie Rezerwacji
15. Klient może odwołać rezerwację najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanym terminem Usługi.
16. Rezerwacja odwołana mniej niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem Usługi traktowana jest
jako wykorzystana i wchodzi w pulę czterech możliwych spotkań w roku.
Oświadczenie Organizatora
17. Rezerwując termin usługi „Zakupy ze stylistką” Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości
zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z ważnych powodów lub z
powodów niezależnych od organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi.
Informacja o zmianach będzie dostępna na
stronie: https://www.nowastacjapruszkow.pl/spotkanie-ze-stylistka/. Zmiany wchodzą w życie z
momentem ich ogłoszenia.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wysłania potwierdzenia
rezerwacji usługi „Zakupy ze Stylistką” jest Project Pruszkow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Domaniewskiej 39B, 02-672 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo do wycofania
powyższej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail
administracja@nowastacjapruszkow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej Nowej Stacji: https://www.nowastacjapruszkow.pl/polityka-prywatnosci/

