
Regulamin sprzedaży kursu Fotografia i stylizacja kulinarna

Obowiązuje od dnia 12.12.2018


Art. I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady sprzedaży usług szkoleniowych i 
warsztatów ( „Usług Szkoleniowych”) przez Organizatora Szkolenia z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość:

a) za pośrednictwem strony internetowej Organizatora Szkolenia, dostępnej pod adresem: 
www.cupcakefactory.pl oraz

b) z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@zanetahajnowska.com


2. Definicje:

a) „Organizator Szkolenia” – Żaneta Hajnowska, przedsiębiorca prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna z siedzibą w Wilczycach (51-361), 
ul. Zaciszna 2/1, NIP: 6161492135, nr telefonu: 504834494;

b) „Szkolenie”, „Usługa Szkoleniowa” – kursy, szkolenia, warsztaty, i inne przedsięwzięcia 
o podobnym charakterze organizowane lub współorganizowane przez Organizatora Szkolenia;

c) „Uczestnik Szkolenia”, „Uczestnik” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę Sprzedaży 
z Organizatorem Szkolenia, której przedmiotem jest Usługa Szkoleniowa,

d) „Konsument” – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) „Umowa Sprzedaży” – umowa zawarta na odległość pomiędzy Organizatorem Szkolenia 
i Uczestnikiem Szkolenia dotycząca sprzedaży Usług Szkoleniowych.


3. Kontakt z Organizatorem Szkolenia jest możliwy za pośrednictwem wskazanego w ust. 1 pkt b 
powyżej adresu e-mail, w siedzibie Organizatora Szkolenia wskazanej w ust. 2 pkt a, bądź 
telefonicznie na nr telefonu wskazany w ust. 2 pkt a , bądź drogą pocztową również na adres 
wskazany w ust. 2 pkt a powyżej.


4. Usługi Szkoleniowe są świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu i czasie 
wskazanym każdorazowo w ofercie Szkolenia przez Organizatora Szkolenia.


5. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego 
akceptacja przez Uczestnika Szkolenia.


Art. II. 
ZASADY ZAWARCIA UMOWY Z WYKORZYSTANIEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez Uczestnika Szkolenia z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej e-mail wymaga podjęcia przez Uczestnika następujących działań:


a) zgłoszenia przez Uczestnika chęci uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wysłanie Organizatorowi 
Szkolenia wiadomości e-mail na adres: kontakt@zanetahajnowska.com, zawierającej wyraźne 
wskazanie przez Uczestnika woli udziału w wybranym Szkoleniu, bądź drogą telefoniczną 
wraz z podaniem adresu e-mail, na który Organizator Szkolenia wyśle potrzebne dokumenty,


b) prawidłowego wypełnienia przez Uczestnika dokumentów otrzymanych w wiadomości e-mail 
od Organizatora Szkolenia, wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu 
oraz o obowiązku zapłaty należnej ceny Szkolenia,


c) odesłania prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w pkt b powyżej, na adres 
e-mail wskazany przez Organizatora Szkolenia.


2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Szkolenia, dochodzi z chwilą łącznego spełnienia 
się warunków określonych w ust. 1 powyżej.




3. Organizator Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 
Sprzedaży, prześle Uczestnikowi wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy.


Art. III. 
ZASADY ZAWARCIA UMOWY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży wybranego Szkolenia przez Uczestnika Szkolenia 
za pośrednictwem strony internetowej Organizatora Szkolenia wymaga prawidłowego 
wypełnienia i zatwierdzenia przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie internetowej Organizatora Szkolenia (przycisk „Zatwierdź z obowiązkiem zapłaty”), 
wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem o przyjęciu 
oferty obejmującej wybrane przez Uczestnika Szkolenie.


2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Szkolenia za pośrednictwem strony internetowej, 
dochodzi z chwilą dokonania czynności określonej w ust. 1 powyżej.


3. Organizator Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 
Sprzedaży, prześle Uczestnikowi wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy 
Sprzedaży.


Art. IV. 
REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. Ceny usług świadczonych przez Organizatora Szkolenia są podawane w polskich złotych i są 
cenami brutto. Ceny dostępne są na stronie www.cupcakefactory.pl


2. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora Szkolenia całości wynagrodzenia 
za Usługę Szkolenia, na wskazany przez Organizatora Szkolenia numer rachunku bankowego, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania od Organizatora Szkolenia wiadomości e-mail 
potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.


3. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powstaje w momencie 
zawarcia Umowy Sprzedaży.


4. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Uczestnika zobowiązania 
określonego w ust. 2 powyżej Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu ze skutkiem 
natychmiastowym (warunek rozwiązujący Umowy Sprzedaży).


5. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży w trybie, o którym mowa w ust. 4 powyżej 
Organizator Szkolenia poinformuje Uczestnika Szkolenia o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży, 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika Szkolenia.


6. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży w trybie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 
Organizator Szkolenia zwróci Uczestnikowi Szkolenia całość wpłaconych wcześniej w ramach 
wypowiedzianej Umowy Sprzedaży środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Po uiszczeniu opłaty Organizator Szkolenia wystawi Uczestnikowi Szkolenia fakturę bez VAT 
(rachunek).


Art. V. 
REALIZACJA UMOWY

1. Kurs odbywa się zgodnie z programem przedstawionym przez Organizatora Szkolenia. 

Uczestnik Szkolenia ma możliwość zapoznania się z programem przed zawarciem Umowy 
Sprzedaży.


2. Organizator Szkolenia ma prawo modyfikacji programu w trakcie albo przed rozpoczęciem 
Szkolenia, o ile zmiany te nie naruszają praw nabytych Uczestnika Szkolenia.


3. Organizator Szkolenia zobowiązuje się świadczyć Usługę Szkolenia z dochowaniem należytej 
staranności, a także zgodnie ze swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem.


4. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku, gdy liczba 
Uczestników, którzy zawarli umowę sprzedaży Usługi Szkolenia, jest niższa od minimalnej 
liczby uczestników przewidzianych dla danego Szkolenia. W przypadku podjęcia 

http://www.cupcakefactory.pl


przez Organizatora Szkolenia decyzji o odwołaniu Szkolenia, Organizator Szkolenia jest 
uprawniony do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym.


5. Organizator Szkolenia dokonuje wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika Szkolenia.


6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Sprzedaży w trybie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 
Organizator Szkolenia zwróci Uczestnikowi Szkolenia całość wpłaconych wcześniej w ramach 
wypowiedzianej Umowy Sprzedaży środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Art. VI. 
DANE OSOBOWE

1. Organizator Szkolenia gromadzi i przetwarza dane osobowe Uczestników Szkolenia, które 

podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia  10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

2. Organizator Szkolenia gromadzi dane osobowe Uczestników Szkolenia w celu:

a. realizowania zawartych umów świadczenia usług warsztatowych, szkoleniowych, lub 
konsultingowych,

b. prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,

c. marketingowych i promocyjnych.

3. Uczestnik, zgłaszając chęć uczestnictwa w Szkoleniu z wykorzystaniem poczty elektronicznej 

e-mail bądź drogą telefoniczną, o której mowa w art. II ust. 1 pkt a. Regulaminu, wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Szkolenia, takich jak imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, w sposób zgodny z niniejszym 
Regulaminem.


4. Uczestnik zawierający Umowę Sprzedaży Usługi Szkolenia drogą mailową lub 
za pośrednictwem strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Szkolenia danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, 
numer telefonu, adres e-mail, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.


5. Administratorem danych osobowych jest Organizator Szkolenia.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Szkolenia oraz wyrażenie zgody na ich 

gromadzenie i przetwarzanie jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych lub brak 
zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Szkolenia uniemożliwia 
realizację Umowy Szkolenia.


7. Każdy z Uczestników Szkolenia ma prawo do wglądu do jego danych osobowych 
zgromadzonych przez Organizatora Szkolenia, ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich 
przetwarzania.


Art. VII. 
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W USŁUDZE SZKOLENIOWEJ

1. Rezygnację ze skorzystania z Usługi Szkoleniowej należy zgłosić Organizatorowi Szkolenia 

na adres email kontakt@zanetahajnowska.com

2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia uiszczone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, 

za wyjątkiem sytuacji losowych takich jak: śmierć osoby bliskiej (małżonka, wstępnego, 
zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej 
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym 
pożyciu); konieczność wywiązania się z obowiązków wobec organów władzy publicznej, 
takich jak stawiennictwo w sądzie w charakterze świadka, o której Uczestnik Szkolenia 
dowiedział się po zawarciu Umowy Sprzedaży.


3. W wypadku rezygnacji z przyczyn losowych wskazanych powyżej, powoływane okoliczności 
należy udokumentować. 

Art. VIII. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich) 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma 
możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia 



kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy Organizator 
Szkolenia wykonał Usługę Szkolenia, na co Konsument się zgadza..


3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający 
jednak Organizatorowi Szkolenia możliwość zapoznania się z jego treścią


4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Organizator Szkolenia niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.


5. Organizator Szkolenia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Art. IX. 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Usługi Szkoleniowej.

2. Reklamacje powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby 

Organizatora Szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania Umowy.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres e-mail, adres 

do korespondencji oraz opis podstawy reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia 

do Organizatora Szkolenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na udostępniony 
przez Uczestnika Szkolenia w reklamacji adres e-mail.


5. Reklamacje przesłane na niewłaściwy adres lub po terminie wskazanym w ust. 2. nie będą 
rozpatrywane.


Art. X. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA SZKOLENIA

1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie 

dokumentów, o których mowa w art. II ust. 1 pkt b oraz art. III ust.1 Regulaminu, 
w szczególności za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych 
i kontaktowych.


2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za poziom wiedzy nabytej i umiejętności 
przyswojonych przez Uczestników podczas Szkolenia, jak również za skutki wykorzystania 
przez Uczestników wszelkich informacji przekazanych przez Organizatora Szkolenia w czasie 
Szkolenia.


Art. XI. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Szkolenia oraz w Internecie 

pod adresem www.cupcakefactory.pl

2. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego 

Regulaminu, o ile zmiany te nie naruszają praw nabytych Uczestnika.

3. Wszystkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich dokonania i udostępnienia 

do wglądu w siedzibie i na stronach internetowych Organizatora Szkolenia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.



