ZAKUPY ZE STYLISTĄ
ZASADY FUNKCJONOWANIA USŁUGI „Stylistka Manufaktury”
1. OPIS USŁUGI
• Organizatorem Usługi jest Apsys Management Sp. z o.o., NIP 521-30-21-282, Sąd
Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000099267, zwany dalej
Organizatorem.
• Usługa jest dostępna na terenie Manufaktury w Łodzi po wcześniejszej osobistej
rezerwacji.
• Usługa jest bezpłatna
• Usługa polega na dokonaniu zakupów na terenie Manufaktury w towarzystwie i ze
skorzystaniem z porady profesjonalnej stylistki
• Czas przypadający na świadczenie usługi dla jednej osoby wynosi około 50 minut
• Przybycie umówionego klienta musi odbyć się dokładnie o wyznaczonej godzinie, po
10 minutach rezerwacja zostaje anulowana
• Spotkanie ze stylistką nastąpi w Punkcie Info w wejściu do galerii handlowej
Manufaktury od strony rynku.
2. ZAPISY
• Zapisy odbywają się za pośrednictwem Punktu Info w Manufakturze, pod numerem
telefonu 42 664 92 89 lub osobiście.
• Usługa odbywa się tylko w poniedziałki niebędące dniami wolnymi od pracy, jednak
dostępnymi wg poniższego harmonogramu:
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Usługa dostępna jest o godzinach: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19;00, 20;00.
Podczas dokonywania rezerwacji należy wskazać termin i datę, którą Klient jest
zainteresowany
Jedna osoba może skorzystać z usługi dwa razy w roku
Jedna osoba może zarezerwować i skorzystać z tylko jednego terminu jednego dnia
Klient, deklarujący chęć skorzystania z usługi, otrzyma w dzień poprzedzający
umówiony termin telefon z prośbą o potwierdzenie przybycia na spotkanie ze stylistką
Rezerwacja odwołana później niż 3 godziny przed zaplanowaną usługą, traktowana jest
jako wykorzystana i wchodzi w pulę dwóch możliwych spotkań w roku.

3. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
• Administratorem danych osobowych jest Union Investment Real Estate GmbH, spółka
prawa niemieckiego, z siedzibą w Hamburgu (adres: Valentins kamp 70-EMPORIO,
20355 Hamburg, Niemcy) (zwana dalej Spółką). Dane osobowe będą przetwarzane
przez Spółkę w celu realizacji bieżącego kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako
kontakt służbowy z osobą, której dane są przetwarzane.. Dane osobowe mogą być
ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotowi
zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe
przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane prze okres trwania kontaktu 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.
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na
ważne okoliczności zewnętrzne
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania
usługi. Informacja o zmianach będzie dostępna w Punkcie Info Manufaktury oraz na
stronie www.manufaktura.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w
poszczególnych punktach handlowych, prowadzących działalność na terenie
Manufaktury

