
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZGŁOSZENIE (warunkowe zlecenie z przyrzeczeniem zapłaty) 

 
1. Zleceniodawca oświadcza, że zgłosił się jako uczestnik konkursu art of  BEAUTY PRESTIGE AWARDS 2021 z 

następującymi zgłoszeniami: 
……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………....……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze zrozumieniem z regulaminem konkursu opublikowanym na portalu art of 
BEAUTY i go w pełni akceptuje, także jako opis wzajemnych świadczeń. 

 
3. Zleceniodawca oświadcza, że po otrzymaniu zawiadomienia o uzyskaniu nagrody w konkursie, zobowiązuje się do zapłaty 

2000 zł + VAT/za każdą nagrodę w terminie do 19 kwietnia 2021 roku, jako wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wynikające z 
regulaminu konkursu czynności organizacyjne, promocyjno-reklamowe oraz publikacje, w tym w art of BEAUTY - jako 
świadczenia niepieniężne wykonane przez Organizatora na rzecz Zleceniodawcy. 
 

4. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 
 

5. Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje niniejsze Zgłoszenie, jako podstawę do wystawienia faktury i że faktura wystawiona 
przez Beauty Business Partner sp. z o.o., jako tytuł płatności nie musi zawierać podpisu Zleceniodawcy. 
 

6. Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje przesłanie faktury drogą elektroniczna na adres a-mail podany w zgłoszeniu 
konkursowym i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich doręczeń pocztą elektroniczna na podany adres e-poczty. 

 
Numer identyfikacyjny VAT Zleceniodawcy 

 
 

Wszelkie spory i roszczenia będą rozwiązywane polubownie lub przed sądem gospodarczym właściwym miejscowo dla Beauty 
Business Partner sp. z o.o. 

 
Zleceniodawca: 
 
Podpis Osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i pieczątka firmowa 
 
 
 
Obowiązek informacyjny RODO 
Przyjmuję do wiadomości że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenie przez Beauty Business 
Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt Lubelski 40 c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000313061 oraz posiadająca nr REGON: 141559330. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art 23 ust 
1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jestem 
świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może 
być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są 
przetwarzane. Dane firmy (nazwa firmy, adres, nip) będą przechowywane zgodnie z ustawą o rachunkowści. Realizując obowiązek 
informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Beauty Business Partner Sp. z o.o. w związku z 
zawarciem umów/ zleceń. 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Beauty Business Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-870) przy ul. Trakt 
Lubelski 40 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313061 posiadającą następujące numery 
identyfikacyjne: NIP 9522055186 oraz REGON 141559330,  
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: realizować zawartą umowę/ zlecenie 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z 
umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

Zleceniodawca: 
 
 

Zleceniobiorca  

Beauty Business Partner sp. z o. o. 

OD: Ewa Cesarz 
TEL.:  0601 620 455 

 

Nr zlecenia: 
 

 



Odbiorcy Twoich danych osobowych 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, np. dostawcom usług IT/ kurierom/ firmie realizującej skład naszych czasopism Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
Kategorie danych 
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, 
nazwa firmy, nip  
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami : e.cesarz@artofbeauty.com.pl 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
  
 
 
 
Zleceniodawca: 
 
Podpis Osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i pieczątka firmowa 
 
 


