
REGULAMIN PROGRAMU „METAMORFOZY MISJA KOBIETA” 

 

§ 1.  

Organizatorzy 

1. Organizatorem programu „Metamorfozy Misja Kobieta” jest Stowarzyszenie Misja Kobieta, zwane 

dalej Organizatorem.  

2. Koordynatorką merytoryczną jest Gabinet Dietetyczny Patrycja Sankowska. 

3. W programie „Metamorfozy Misja Kobieta” biorą udział Partnerzy: Beauty Room, salon Obcinaczka, 

1Kadr.pl, Fotografia i Film Urszula Abramowicz i Magdalena Komerska-Kubis, Studio urody 

„Glamour”, Studio kręgosłup „OdNowa”,  „Malarnia make-up studio”, Gabinet Dietetyczny Patrycja 

Sankowska, TelizLook oraz Top Secret Wałcz. 

4. Organizatorzy „Metamorfoz Misja Kobieta” działają w imieniu ww. Partnerów. 

 

 

§ 2.  

Uczestnicy 

1.  Uczestniczkami programu „Metamorfoz Misja Kobieta”, mogą być kobiety (para matka i córka) 

powyżej 18 lat zamieszkałe na terenie powiatu wałeckiego.  

2.  Uczestniczki programu „Metamorfozy Misja Kobieta” zostaną wyłonieni w dwóch etapach: 

- I etap – wybór kandydatek w drodze castingu mailowego trwa od dnia 14 stycznia 2019 roku do 

dnia 22 stycznia 2019 roku. Swoją kandydaturę należy nadesłać poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej ww.misjakobieta.pl/formularz-

zgloszeniowy.  

- II etap – wybór 4 uczestniczek programu (dwóch par – matka i córka) „Metamorfozy Misja Kobieta” 

nastąpi po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów ekspertów wskazanych przez 

Organizatorów z kandydatkami wyłonionym w etapie I. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną 

przeprowadzone w dniu 26 stycznia 2019 roku. Obowiązkiem kandydatek biorących udział w II 

etapie, jest przedstawienie podstawowych wyników badań krwi (tj. morfologia ogólna, glukoza, 

cholesterol całkowity, TSH, kwas moczowy) w celu sprawdzenia aktualnego stanu zdrowia. 

Wyniki muszą być wykonane najwcześniej 30 dni przed rozpoczęciem castingu.  Kandydatki, 

które najpełniej spełniają wymogi programu zostaną zakwalifikowane do programu 

„Metamorfozy Misja Kobieta”. 

 
 

§ 3.  
Wyłączenia z uczestnictwa 

W programie „Metamorfozy Misja Kobieta” nie mogą brać udziału osoby przewlekle chore oraz kobiety 

w ciąży. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy zdrowotne 

spowodowane zatajeniem przez Uczestniczkę informacji o stanie zdrowia. 

 
 

§ 4.  
Zgoda Uczestniczek programu „Metamorfozy Misja Kobieta” 

Wybrane Uczestniczki godzą się dobrowolnie na: 



–  przeprowadzenie wywiadu mającego na celu określenie typu urody, doboru kolorystycznego 

włosów, opracowaniu odpowiedniej diety oraz ćwiczeń, 

– wykonanie sesji przed i po oraz w trakcie zabiegów, jak również wykonanie finalnych zdjęć po 

zakończeniu programu „Metamorfozy Misja Kobieta”, 

– poddaniu się serii zabiegów na twarz i ciało  związanych z metamorfozą, 

– zmianę koloru włosów, długości oraz innych zabiegów niezbędnych do finalizacji zamierzeń fryzjera, 

–  poddanie się zabiegom medycyny estetycznej, 

–  poddanie się zabiegom pielęgnacyjnym oraz upiększającym twarzy, ciała, dłoni, stóp, 

–  poddaniu się stylizacji wyglądu, jak i zmianie wizerunku, 

–   stosowanie się do wcześniej ustalonej diety, 

–  udział w spotkaniach z psychologiem, 

–   stosowanie się do wcześniej ustalonego planu treningowego, 

– udział w gali finałowej „Metamorfoz Misja Kobieta” w dniu 10 maja 2019 roku, 

–  umieszczanie wizerunku i podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, zawód, 

zainteresowania, itp.) w mediach lokalnych, na stronie internetowej programu oraz na portalach 

społecznościowych. 

 
§ 5.  

Brak odpłatności 
Program „Metamorfozy Misja Kobieta” przeprowadzony jest dla Uczestników bezpłatnie. 
 
 

§ 6.  
Okres trwania 

Program „Metamorfozy Misja Kobieta” przeprowadzony będzie w okresie od 26 stycznia 2019 roku do 
10 maja 2019 roku. 
 

§ 7.  
Zgoda Uczestników na wykorzystanie wizerunku 

Uczestnicy programu „Metamorfozy Misja Kobieta” wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

przez Organizatorów i Partnerów programu materiału fotograficznego i video z przebiegu całego 

programu „Metamorfozy Misja Kobieta” do celów reklamowych, marketingowych, promocyjnych i 

archiwalnych. 

 
§ 8.  

Zobowiązanie 
Każda z Uczestniczek zobowiązuje się do stawienia we wcześniej ustalonym miejscu i czasie na 

wykonanie kolejnych etapów metamorfoz przewidzianych w programie „Metamorfozy Misja Kobieta”. 

 
§ 9.  

Odpowiedzialność Uczestniczek 
Wycofanie się Uczestniczki z programu „Metamorfozy” i po podpisaniu zgody na uczestnictwo  

w programie „Metamorfozy” skutkuje karą pieniężną w wysokości 6 000 zł (za osobę), bez względu na 

etap metamorfozy, na którym znajduje się Uczestniczka. 

Karę należy wpłacić na konto organizatora – w ciągu 7 dni od powiadomienia pisemnego o wycofaniu 

się z programu. Brak wpłaty skutkuje wystąpieniem na drogę sądową przez Organizatora. 

 
§ 10.  



Oświadczenie Organizatorów 
1. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę programu „Metamorfozy Misja Kobieta” przez 

osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i dokładają wszelkich starań, aby jej przebieg był 

zgodny ze sztuką zawodową na każdym jej etapie. Za główny cel stawiają sobie dobro i zadowolenie 

ze zmian w wizerunku Uczestniczek. 

2.  Żadne z wykonanych usług lub innych świadczeń wykonanych w programie „Metamorfozy Misja 

Kobieta” nie podlegają reklamacji, ani innym roszczeniom ze strony Uczestniczek. Żadne usługi 

wykonywane podczas programu „Metamorfozy Misja Kobieta” nie mogą być wymienione na 

gotówkę. 

3.  Organizator oświadcza, iż nie podejmie żadnych działań, które mogłyby przedstawić Uczestniczkę 

w złym świetle, dopuścić do jej zniesławienia czy przedstawić ją w sposób niegodny. 

 
 

§ 11.  
Poufność 

Uczestniczki programu „Metamorfozy Misja Kobieta” mają obowiązek zachowania całkowitej 

poufności w zakresie wszelkich informacji uzyskanych w związku i przy okazji udziału w metamorfozie, 

w tym w szczególności informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych, a także pomysłów i 

koncepcji oraz ich promocji. 

 

§ 12.  

Udział w innych projektach typu Metamorfoza 

Uczestnicy projektu metamorfoz zobowiązują się, że podczas trwania projektu „Metamorfoza Misja 

Kobieta” oraz w okresie do roku od zakończenia projektu „Metamorfoza Misja Kobieta”, nie będą brać 

udziału w innych tego typu projektach (płatnych lub bezpłatnych) mających na celu zmianę ich 

wizerunku wraz z odchudzaniem. 

 

 

§ 13.  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator Stowarzyszenie Misja Kobieta, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych 

(dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące 

informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

2. Podstawa prawna przetwarzania:  

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) 

RODO, w związku deklaracją w przedmiocie uczestnictwa w „Metamorfozach Misja Kobieta” 

organizowanych przez Stowarzyszenie (dalej: „Deklaracja”). W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i na wykorzystanie zdjęć 

i nagrań filmowych sporządzonych podczas całego programu organizowanego przez 

Stowarzyszenie w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Stowarzyszenia, 

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO ) tj. na podstawie dobrowolnej 

zgody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 

3. Dobrowolność podania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do realizacji 

„Metamorfoz Misja Kobieta”. W zakresie przekazania Administratorowi danych do celów 



marketingowych oraz danych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem zdjęć i nagrań 

filmowych, sporządzonych podczas programu organizowanego przez Stowarzyszenie, w celach 

promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Stowarzyszenia, podanie danych 

osobowych jest całkowicie dobrowolne.  

4. Cele przetwarzania:  

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych realizacja programu „Metamorfozy Misja 

Kobieta”. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celach marketingowych, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie 

przez Administratora marketingu programu „Metamorfozy Misja Kobieta”. W zakresie w jakim 

wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas 

programu organizowanego przez Stowarzyszenie, celem przetwarzania danych w związku z 

wykorzystaniem zdjęć/nagrań jest promocja działalności Stowarzyszenia.  

5. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

a. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 

b. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

6. Cofnięcie zgody:  

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, zgoda na 

wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas programu organizowanego przez 

Stowarzyszenie może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Okres przechowywania danych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od daty przystąpienia do Metamorfoz 

Misja Kobieta. Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku 

przetwarzane w związku ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych 

podczas metamorfoz organizowanych przez Stowarzyszenie będą przechowywane aż do momentu 

cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już niezbędne do 

celów, w których zostały zebrane.  

8. Odbiorcy danych osobowych:  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla Administratora usługi 

związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dane 

osobowe uczestnika programu „Metamorfozy Misja Kobieta” (Imię i nazwisko, miasto 

zamieszkania, wiek) mogą być przekazywane również podmiotom trzecim w związku z 

uczestnictwem w wydarzeniu Misja Kobieta – w tym zakresie dane osobowe uczestniczek mogą 

zostać użyte przez podmioty trzecie w szczególności do oznaczenia zdjęć, filmów, informacji w 

mediach społecznoścowych (np. w ramach foto/wideorelacji z wydarzenia).  

 
 

§ 14.  
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej misjakobieta.pl. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu 

„Metamorfozy Misja Kobieta” oraz możliwości dokonania zmian w treści regulaminu. O każdej 



zmianie regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego regulaminu 
na ww. stronie internetowej. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o decyzjach Organizatorów to są one ostateczne i nie 
służy od nich odwołanie. Decyzje, o których mowa w niniejszym punkcie, nie wymagają 
uzasadnienia. 

4. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom opieki medycznej ani żadnego ubezpieczenia w trakcie 
trwania programu „Metamorfozy Misja Kobieta”. Uczestnicy w razie wypadku nie będą rościć sobie 
praw o odszkodowanie na drodze cywilno- prawnej od Organizatorów. 

5. Wszelkie inne regulacje prawne niewyszczególnione w niniejszym regulaminie podlegają pod   
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawa krajowego. 

 
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 roku. 

 


