
Regulamin Programu „Salon Partnerski Fale Loki Koki”  (zwany dalej Regulaminem) 

1.Program „Salon Partnerski Fale Loki Koki” (zwany dalej Programem) został stworzony dla salonów 

fryzjerskich działających na terenie RP i opracowany przez Polwell sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 

Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz ,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000174805, REGON: 093144028, NIP: 

9671171532, BDO: 000004260, kapitał zakładowy:8000 000, 00 zł  (Doradca Programu „Salon Partnerski 

Fale Loki Koki”, zwany dalej Doradcą Programu). 

2. Program będzie obowiązywał przez czas nieokreślony.  

3. Doradca Programu zapewnia wybrane, wysokiej jakości produkty fryzjerskie dostępne w ofercie 

Programu, przeznaczone do koloryzacji i stylizacji  włosów o charakterze ekskluzywnym i profesjonalnym 

(zgodnie z oznaczeniem producenta). Prawidłowe użycie tych produktów wymaga udzielenia fachowej 

usługi bądź porady. 

4. Salon Partnerski Fale Loki Koki dokonując zakupu produktów fryzjerskich jest zobowiązany przeznaczyć 

je na użytek wewnętrzny prowadzonego przez siebie salonu fryzjerskiego oraz świadczonych tam usług 

fryzjerskich.  

5. Dopuszcza się możliwość odsprzedaży detalicznej produktów fryzjerskich przez Salon Partnerski Fale 

Loki Koki klientom korzystającym z usług Salonu Partnerskiego Fale Loki Koki. Rekomendowana przez  

Doradcę Programu  lista produktów do odsprzedaży detalicznej dostępna jest na stronie danej marki. 

Wprowadza się przy tym zastrzeżenie, iż tylko niektóre z produktów ze względu na skład oraz sposób ich 

użycia niewymagający specjalistycznej wiedzy fryzjerskiej mogą być dostępne dla klientów.   

6. Salon Partnerski Fale Loki Koki w okresie obowiązywania Umowy winien spełniać następujące kryteria:  

a)  obowiązek posiadania lokalu handlowo-usługowego, w którym Salon Partnerski Fale Loki Koki  świadczy 

usługi fryzjerskie  

b) obowiązek posługiwania się personelem, który przeszedł stosowne szkolenie w zakresie 

wykorzystywania produktów do włosów danej marki  

c) obowiązek aktywnego promowania oraz prezentowania produktów do włosów danej marki w sposób 

ekskluzywny i estetyczny 

7. Salon Partnerski Fale Loki Koki nie może korzystać ze znaków towarowych marek objętych Programem 

bez pisemnej zgody Fale Loki Koki. 

8.  Niespełnienie któregokolwiek z progów miesięcznego zakupu przez Salon Partnerski Fale Loki Koki 
określonego w Diagramie korzyści powoduje automatyczne wygaśnięcie Porozumienia po upływie 90 dni 
od daty jego podpisania bez konieczności zachowania formy pisemnej. 

9. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron Porozumienia z zachowaniem 30- 
dniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.  

10. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Porozumienia, w tym Regulaminu  przez Salon 
Partnerski Fale Loki Koki Doradca Programu może rozwiązać Porozumienie bez zachowania okresu 
wypowiedzenia.    



11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej. 

12. Regulamin znajdujący się na www.beautyfusion.pl/regulamin określa odrębne zasady sprzedaży 
kosmetyków z linii Beauty Fusion marki artego 

13. Doradca Program zastrzega możliwość wprowadzenia zmian lub uzupełnień niniejszego Regulaminu 

w trakcie trwania Programu. W przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu Doradca Programu 

zamieści treść zmian i uzupełnień na stronie internetowej: http://falelokikoki.pl/umowapartnerskaflk 

najpóźniej 7 dni przed chwilą wejścia ich w życie. 

14. Salon Partnerski Fale Loki Koki jest zobowiązany poinformować Doradcę Programu   o każdorazowej 
zmianie swoich danych. 

15. Spory mogące wyniknąć z realizacji Porozumienia będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd 
powszechny  dla siedziby Doradcy Programu. 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa. 

17. Niniejszy Regulamin stosuje się przy Porozumieniu,  na które się powołuje. Regulamin stosuje się z 
Porozumieniem i aneksami zawartymi od 1 września 2020 r. 

 

Polityka prywatności 

 

1. Administratorem  danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ołowiana 

12, 85-461 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000174805, nr NIP 9671171532, nr REGON 093144028,  BDO: 000004260 o kapitale 

zakładowym w wysokości 8 000 000,00 zł. 

Nasze dane kontaktowe to: +48 52 325 20 00 

Mail: kontakt@falelokikoki.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się  

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, za 

pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl 

2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 

oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

3. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 

dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). 

http://www.beautyfusion.pl/regulamin
http://falelokikoki.pl/umowapartnerskaflk


4. W ramach naszej współpracy, dane osobowe, dane Salonu Partnerskiego Fale Loki Koki 

będziemy wykorzystywać w następujących celach: 

• zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – 

art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, 

• wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania 

faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 

• dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – 

„prawnie uzasadniony interes”, 

• marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

• marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym 

celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

5. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W 

zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania 

obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, 

np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do 

momentu wycofania zgody. 

6. Mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, przeniesienie, sprostowanie, usunięcie 

danych lub ograniczenie przetwarzania. W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. 

7. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być 

wycofana w każdym czasie. Informujemy, iż wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

oraz kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego przez Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy odbywać się będzie zgodnie z ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 

18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t. j. z dnia 2017.06.24.), oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z 

dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2018.1954 t. j. z dnia 2018.10.12). 

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – 

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym 

podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych. 

 

 

 

 


