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OPIS USŁUGI „OSOBISTY STYLISTA” W POSNANII 

 

1. Usługa „Osobisty stylista” w Posnanii świadczona jest na terenie Posnanii  od wtorku do piątku w 

godzinach 13:00 – 20:00,  z wyłączeniem dni wolnych od handlu. Usługa polega na doradztwie w 

zakresie doboru ubioru i kreowania wizerunku w ramach korzystania z oferty handlowej i usługowej 

Posnanii. Usługa jest odpłatna i limitowana czasowo.  

2. Usługa realizowana jest przez stylistki Posnanii: Panią Sylwię Budę, prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą Sylwia Buda Kreowanie Wizerunku, w środy i piątki oraz Panią Paulinę 

Mikulską we wtorki oraz czwartki. 

3. Usługa skierowana jest do klientów Posnanii. 

4. Usługę należy zamawiać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez rezerwację 

wyznaczonej godziny pracys stylistki. Szczegółowe informacje na temat usługi, w tym godziny pracy 

stylistek i cennik, znajdują się w Punktach Info i na www.posnania.eu. Płatność za usługę jest możliwa 

osobiście w każdym Punkcie Info. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.  

5. Usługę można zamawiać: 

a) osobiście w jednym z Punktów Info,  

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 61 628 65 28, 

c) mailowo na adres: stylista@posnania.eu,  

d) lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.posnania.eu, 

podając w formularzu swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, a także wskazując 

dzień i godzinę rozpoczęcia świadczenia usługi. Dane osobowe zostaną zweryfikowane przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi.  

6. Administratorem danych osobowych jest Centrum Posnania Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 22 00-133 

Warszawa (zwana dalej Spółką). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: 

IOD@apsysgroup.pl. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez 

Spółkę w celu realizacji świadczonej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w celu realizacji umowy 

(nawet zawieranej ustnie lub za pośrednictwem akceptowanego regulaminu), jak też w prawnie 

usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji. 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też 

podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi 

umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane przez okres 

korzystania z usługi oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat. Każda osoba posiada prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej 

odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7. Dla klientów Posnanii raz na trzy miesiące usługa w zakresie jednego godzinnego spotkania jest 

nieodpłatna. W przypadku chęci skorzystania w zakresie większym niż 1 godzina, pobierana jest 
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opłata zgodna z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Cennik dostępny jest 

również w Punktach Info znajdujących się na terenie Posnanii. 

8. Zasady rezerwacji, dostępności oraz warunków wykonania usługi są takie same zarówno dla  

uczestników programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Posnanii”, jak i dla osób niebędących 

uczestnikami programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Posnanii”. 

 

Niniejsze zasady wraz z cennikiem obowiązują od 24.01.2020 r.  

 

 

 

 

 


