
REGULAMIN PROJEKTU “AMBASADOR MARKI VOESH NEW YORK”

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Ambasadora 
Marki VOESH.

2. Organizatorem projektu jest firma  Hurtownia Kosmetyczna VANITY Artur Urbaniec  
„Organizator” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53-332 Wrocław.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Projektu będzie 
Organizator.

4. Projekt będzie trwa od 30 listopada 2019. do czasu nieokreślonego.

5. Akcja jest organizowana za pośrednictwem strony internetowej www.voesh.pl oraz 
www.vanitysklep.pl .

6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu zostanie przeprowadzone zgodnie z 
art.31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Organizator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych 
Uczestników.

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniając ochronę przetwarzanych 
danych. W szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne , powyżej 18 roku życia mające pełną zdolność do 
czynności prawnych („Uczestnik”) z wyjątkiem pracowników Organizatora.

II
DEFINICJE POJĘĆ

§ 1

1. VOESH  – strona internetowa i sklep internetowy prowadzony w domenie www.voesh.pl, 
którego właścicielem jest Hurtownia Kosmetyczna VANITY Artur Urbaniec z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 125/100, NIP: 949-202-31-05

2. Ambasador Marki VOESH – osoba fizyczna, prowadząca działanoścć z zakresu świadczenia 
usług kosmetycznych , która nawiązała współprace z Hurtownią Kosmetyków VANITY za 
porozumieniem obu stron, w zakresie regulowanym przez poniższy regulamin i przez indywidualne
ustalenia oraz która dysponuje mediami własnymi lub kanałami w mediach społecznościowych, w 
których publikuje treści autorskie.

5. Kampania – wszelkie publikowane treści i działania inicjowane organizowane przez 
Ambasadorów Marki w szczególności świadczenie usługi marketingu rekomendacji na rzecz marki 
VOESH.

http://www.voesh.pl/
http://www.vanitysklep.pl/


III
WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 1

1. Ambasadorem Marki może zostać osoba:  pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która jest właścicielem Salonu Kosmetycznego  i aktywnie udziela się w środowisku 
kosmetyki profesjonalnej.

2. Hurtownia Kosmetyczna VANITY zastrzega sobie prawo do wyboru Ambasadora Marki i 
skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami.

3. Ambasadorem nie może być osoba, która jest obecnym lub byłym pracownikiem lub 
współpracownikiem Hurtowni Kosmetycznej VANITY

4. Zostanie Ambasadorem Marki jest dobrowolne i odbywa się na zasadach niefinansowej wymiany
barterowej, w której zobowiązania każdej ze stron regulowane są przez poniższy regulamin.

5. W zamian za publikację treści promujących markę VOESH  , Ambasador otrzyma stały 
rabat w wysokości 20% na zakup produktów z oferty marki Voesh. 

6. Ambasador marki deklaruje aktywne promowaniu produktów VOESH na wybrnaych 
kanałach w social mediach, rekomendując markę zarówno w kategorii profesjonalnych 
preparatów zabiegowych, jak i uzupełniającej pielęgnacji domowej.

7. Akceptacja Regulaminu przez Ambasadora Marki jest równoznaczna z oświadczeniem, że:  

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,

b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie 
naruszają praw osób trzecich,

c) jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia Treści, które 
nie są jego autorstwa oraz wizerunku osób trzecich do którego nie ma prawa.

8. Ambasador Marki może w każdej chwili rozwiązać współpracę. Rozwiązanie umowy następuje 
na koniec każdego kwartału, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Informacje o 
chęci rozwiązania współpracy należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  
alicja.sebastianiuk@voesh.pl za potwierdzeniem odbioru.

IV
DANE OSOBOWE

§ 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostać Ambasadorem Marki 
VOESH

2. Administratorem danych osobowych jest Hurtownia Kosmetyczna VANITY , importer marki 
VOESH NEW YORK.

mailto:alicja.sebastianiuk@voesh.pl


3. Przetwarzanie danych będzie prowadzone:
a) w celu nawiązania współpracy, dystrybucji produktów, raportowania efektywności 
prowadzonych Kampanii
b) w celach marketingowych marki VOESH
c) w celu przesyłania przez Hurtownię Kosmetyczną VANITY na adres poczty elektronicznej oraz 
numer telefonu informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez markę 
VOESH, a także w celu wysyłki paczek kurierskich z produktami marki.

4. Warunkiem przystąpienia do programu przez Ambasadora Marki jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez akceptację regulaminu.  

§ 2

ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Ambasador Marki ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo 
do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie poprawienia, 
uzupełnienia lub usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy:  alicja.sebastianiuk@voesh.pl 
lub w formie pisemnej na adres Hurtowni Kosmetycznej VANITY

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi  
przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom  
nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

V
REJESTRACJA

§ 1

1.Do udziału w Projekcie Ambasadora VOESH NY POLSKA konieczna jest bezpłatna Rejestracja 
Uczestnika w Serwisie, składająca się z dwóch etapów.

2.Pierwszy etap Rejestracji polega na utworzeniu konta poprzez wypełnianie formularza rejestracji 
dostępnego na stronie internetowej www.voesh.pl , w "opisie działaności" wpisując -  
"AMBASADROR MARKI VOESH"

3.W drugim etapie rejestracji Organizator weryfikuje dane podane przez Uczestnika oraz wysyła do
niego wiadomość wraz z kwestionariuszem zawierającym kilka pytań, , a także wyrażenie przez 
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa powyżej zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926) dla celów 
marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Rejestracja jest zakończona z chwilą przesłania na adres zwrotny Organizatora, wypełnionego przez
Uczestnika kwestionariusza.

4.Podczas wyboru Ambasadorów Marki VOESH NEW YORK spośród zarejestrowanych osób, pod
uwagę będą brane wyłącznie konta posiadające w pełni wypełnione kwestionariusze, zgodnie z 
poleceniami zawartymi w mailu oraz w Serwisie.

5.Zabrania się rejestracji na dwóch lub więcej adresach mail przez jednego użytkownika lub. 

http://www.voesh.pl/


Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania takich Użytkowników z programu Ambasadora 
Marki.

6.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia projektu 
Ambasadora Marki VOESH NEW YORK , a Uczestnicy mają prawo do ich poprawiania, poprzez 
wysyłanie informacji o zmianie na adres mailowy alicja.sebastianiuk@voesh.pl

7.Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z zapoznaniem niniejszego Regulaminiu i jego 
zaakceptowaniem.

8.Uczestnik Projektu może zażądać od Organizatora Projektu usunięcia swoich danych osobowych. 
W tym celu należy napisać wiadomość na adres: alicja.sebastianiuk@voesh.pl tytułując ją Usuń”

9.Organizator zobowiązuje się usunąć dane Uczestnika chcącego zrezygnować z udziału w 
Projekcie w ciągu 7 dni roboczych.

10. W wypadku zmiany decyzji Uczestnika i chęci ponownego udziału w Projekcie będzie 
wymagana ponowna rejestracja .

VI
ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI

§ 1

1.Rejestracja w projekcie Ambasadora Marki VOESH NEW YORK , nie jest jednoznaczna z 
uzyskaniem statusu Ambasadora oraz uczestnictwem w testowaniu produktów Organizatora.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru z bazy osób zarejestrowanych tych, którzy 
otrzymują status Ambasadorów Marki.

3.Spośród Ambasadorów VOESH NEW YORK , Organizator wybiera osoby, które profilem i 
innymi cechami są jego zdaniem najbardziej właściwe do testowania konkretnego produktu.

§ 2

1. Przystąpienie do projektu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego 
Regulaminu. Tym samym, każda osoba, która przystąpiła do programu jest świadoma zasad 
współpracy jakie opisane są w niniejszym Regulaminie.

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Ambasador Marki zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
publikacji Treści.

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zakończeniem współpracy z Ambasadorem 
Marki.

§ 3

1. Ambasador Marki ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z otrzymanym od Hurtowni 
Kosmetycznej VANITY produktem marki VOESH i informacjami o nim.

mailto:alicja.sebastianiuk@voesh.pl
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2. Ambasador Marki aktywnie odpowiada na zaproszenia do recenzowania nowych produktów, 
które go interesują oraz dotrzymuje wskazanych terminów.

3 Ambasador Marki rekomenduje tylko te produkty, do których jest przekonany oraz tylko te, które 
zasługują w jego ocenie na pozytywną opinię. Ambasador Marki ma prawo odmówić recenzowania 
produktu, jeśli produkt nie spełnia jego oczekiwań.

4. Ambasador Marki zobowiązuje się do powstrzymania od negatywnych, niezgodnych z 
rzeczywistością opinii o produkcie, który zdecydował się rekomendować. Ambasador Marki 
zobowiązuje się nie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi 
niezwiązanych z marką VOESH oraz zobowiązuje się nie używać słów wulgarnych, obraźliwych, 
jak również powstrzymać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.

5. Ambasador Marki stosuje się do wytycznych marki, jeśli takowe się pojawią, które w precyzyjny 
sposób określają zasady opracowania treści lub opowiedzenia o właściwościach produktu.

6. Ambasador Marki wykazuje się kreatywnością w tworzonym przez siebie kontencie mającym na 
celu przybliżyć rekomendowany produkt swoim fanom.

7. Ambasador Marki publikuje treści w swoich kanałach social media samodzielnie bądź może 
tworzyć je z wykorzystaniem oficjalnych  materiałowych pochodzących od marki VOESH

VII
PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

§ 1
ZOBOWIĄZANIA AMBASADORA MARKI

1. Ambasador Marki, którego działalność powiązana jest bezpośrednio z promocją marki w Salonie 
Kosmetycznym, zobowiązany jest do:

 a) publikowania treści informujących o bieżących wydarzeniach i promocjach marki na forach i 
grupach powiązanych z Salonem

b) informowania Hurtowni Kosmetycznej VANITY o bieżących wydarzeniach dziejących się w 
Salonie i innych wydarzeniach , w które marka VOESH mogłaby się zaangażować i pomocy przy 
organizacji i uczestnictwie w takich wydarzeniach

c) umieszczenia w Salonie materiałów reklamowych marki VOESH w formie plakatów

d)zamieszczenie treści promujących markę w swoich kanałach social media - publikacja w każdym 
z kanałów social media minimum jednego posta w tygodniu, na którym widoczny będzie produkt 
marki VOESH

e) oznaczanie profili firmowych VOESH  na zdjęciach ukazujących produkty marki
f)zachowanie poufałości cen

3. Akceptując niniejszy Regulamin Ambasador Marki zobowiązuje się do:  
a) przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw 
wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych marki VOESH oraz innych 
podmiotów,
b) powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych 



Influencerów,  
c) niewykorzystywania botów, robaków, wirusów lub innych kodów komputerowych, plików, 
programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Strony,

4. Naruszenie zobowiązań wymienionych w punkcie IV § 2 niniejszego Regulaminu może 
skutkować rozwiązaniem współpracy z Ambasadorem.
 
§ 2
ZOBOWIĄZANIA MARKI VOESH

 Przez cały czas trwania współpracy Hurtownia Kosmetyczna VANITY zobowiązana jest wobec 
Ambasadora do:  
1. Udzielenia stałego rabatu dla Ambasadora na całe portfolio marki VOESH, obowiązujące przez 
cały okres współpracy , ustalone indywidualnie z  każdym Amnasadorem..

4.  Aktywnego wspierania Ambasadora i promowania go w kanałach social media marki VOESH

5.  Zapraszania Ambasadora na bieżące wydarzenia branżowe, takie jak targi czy konferencje oraz 
inne wydarzenia organizowane przez Hurtownię Kosmetyków VANITY w ramach marki VOESH

VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 1
1. Hurtownia Kosmetyków VANITY nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub jakiekolwiek inne 
dane przekazywane przez Influencerów.

2. Ambasador Marki VOESH ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami
na Stronie, w tym za zamieszczenie nieprawdziwych Treści, ujawnienie tajemnicy służbowej, 
podanie nieprawdziwych/nieaktualnych danych osobowych oraz innych informacji poufnych lub 
niezgodnych z prawem.

IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1
1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym Ambasadorom 
Marki na Stronie www.voesh.pl oraz w momencie podejmowania współpracy.

2. Hurtownia Kosmetyczna VANITY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności kodeksu cywilnego.

4. Hurtownia Kosmetykczna VANITY zastrzega sobie możliwość rozwiązania współpracy z 
Ambasadorem Marki bez podawania przyczyny.

 5. Hurtownia Kosmetyczna VANITY zastrzega sobie zaniechanie prowadzenia projektu 
„Ambasadorzy Marki VOESH” w dowolnym momencie

6. Regulamin projektu „Ambasador Marki VOESH” został sporządzony w dwóch egzemplarzach 
dla każdej ze stron.

Podpis Ambasadora                                                           Podpis Reprezentanta Hurtowni VANITY




