
UMOWA WSPÓŁPRACY 
 

Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dn. ............................r. pomiędzy: 

A Lashes Professional Anna Płochocka 
ul. PLM 1C/2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
a 
_______________________________ zamieszkałą w______________________________________ 
     imię i nazwisko                      adres  
  
___________________________________________________________________________________  
 
Poniższe dane należy wypełnić w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: 
 
 
Prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ______________________________________ 
  
pod adresem ______________________________________________________________________  
  
REGON/NIP: ____________________________________________________________,  
zwana w dalszej części umowy AMBASADORKĄ; 
 
 
 §1 
AMBASADORKA wraz z zawarciem niniejszej umowy, nabywa prawo zakupu produktów marki  
A LASHES PROFESSIONAL w obniżonej cenie w zależności od ustalonego rabatu oraz ich dalszej 
sprzedaży. 
 
 
§2 
1. AMBASADORKA jest uprawniona do używania nazwy „AMBASADORKA A Lashes 
Professional” lub „Brand Ambasador" oraz do wykorzystywania wszelkich materiałów 
reklamowych, materiałów dodatkowych oraz indywidualnego logotypu w związku z 
wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy. Jednakże materiały oraz strategie nie mogą 
być udostępniane dalej ani rozpowszechniane, gdyż stanowią tajemnicę firmy. 
 
 
2. AMBASADORKA ma obowiązek swoją postawą dbać o dobre imię marki A Lashes 
Professional, swoje prace wykonywać z należytą starannością.  
 
 
 
3. Na wszelkich zdjęciach swoich prac, wykonanych z użyciem produktów A Lashes Professional 
AMBASADORKA zobowiązuje się umieszczać swój spersonalizowany logotyp w dowolnym rogu 
zdjęcia, bez odwracania go, przekrzywiania lub przekształcania. Należy również podać nazwy 
produktów, z użyciem których zostały wykonane stylizacje oraz oznaczyć profil na Facebooku lub 
Instagramie, w zależności od miejsca publikacji postu.  
 
 
 
4. AMBASADORKA otrzymuje indywidualny kod rabatowy, który udostępnia osobom chcącym 
zakupić produkty A Lashes Professional. Kod obowiązuje na wszystkie produkty w sklepie 
www.sklep.alashespro.pl które aktualnie NIE SĄ objęte promocją. Kod rabatowy NIE ŁĄCZY SIĘ z 
innymi rabatami.  
 



 
 
5. Na podstawie ilości użytych w sklepie indywidualnych kodów A Lashes Professional będzie 
przyznawać dodatkowe bonusy dla najaktywniejszych ambasadorek. 
 
 
6. Rolą ambasadorki jest promować, polecać oraz udostępniać materiały związane z marką oraz 
rozpowszechniać swój indywidualny kod rabatowy. 

7. AMBASADORKA zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim przydzielonego jej loginu i 
hasła dostępowego, które umożliwiają składanie zamówień.  
 
8. AMBASADORKA zobowiązuje się do złożenia zamówienia w sklepie internetowym A Lashes 
Professional (pod adresem: www.sklep.alashespro.pl) MINIMUM raz na 3 miesiące. Pod rygorem 
rozwiązania niniejszej umowy i utraty statusu AMBASADORA MARKI>


§3 
1. AMBASADORKA kupuje produkty marki A Lashes Professional na własne potrzeby lub 
prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.  
 
A Lashes Professional nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania AMBASADORKI 
związane ze sprzedażą produktów i prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w 
szczególności odpowiedzialności za zobowiązania AMBASADORKI wobec osób trzecich oraz 
zobowiązania publicznoprawne AMBASADORKI. 

2. W przypadku prowadzenia przez AMBASADORKĘ działalności o charakterze samodzielnej 
działalności gospodarczej, AMBASADORKA jest odpowiedzialna za dopełnienie wszystkich 
związanych z tym formalności, a w szczególności za zarejestrowanie we właściwy sposób swojej 
działalności gospodarczej, uiszczanie należności podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
 
§4 
1. AMBASADORKA dokonuje zamówień towaru przez Stronę internetową prowadzoną przez  
 A Lashes Professional Zapłata za zamówiony towar następuje za pobraniem, bądź płatnością 
online na zasadach określonych na stronie internetowej pod adresem www.sklep.alashespro.pl 
oraz zgodnie z Regulaminem. 
 
 
2. A Lashes Professional nie przewiduje sprzedaży towaru AMBASADORCE z odroczonym 
terminem płatności. 
 
 

§5  
AMBASADORKA została poinformowana, że dobrowolnie podane przez nią dane osobowe będą 
przetwarzane przez A Lashes Professional w celu realizacji niniejszej umowy, prowadzenia 
dokumentacji podatkowej wymaganej przez przepisy prawa, a także w celu marketingu, na 
potrzeby statystyki handlowej oraz w celach archiwalnych. AMBASADORKA ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania na wyraźne żądanie skierowane bezpośrednio do  
 A Lashes Professional, bądź osoby przez A Lashes Professional upoważnione. Ponadto 
AMBASADORKA wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych przez A Lashes Professional w 
podanych wyżej celach. Zgoda obejmuje także okres po wygaśnięciu umowy. 

 
 
 

http://www.sklep.alashespro.pl


§6 
1. AMBASADORCE nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do A Lashes Professional o 
zwrot wydatków poniesionych przez nią w związku z prowadzoną działalnością oraz 
upoważnieniem jej przez A Lashes Professional do przetwarzania danych. 
Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę przez pisemne wypowiedzenie z 
zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
 
 
 
2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez A Lashes Professional ze względu na rażące 
zaniedbania warunków współpracy lub niegodne reprezentowanie marki. Umowa może być 
również rozwiązana bez podania przyczyny ze strony A Lashes Professional.  
 

§7 Osoba podpisująca umowę musi być pełnoletnia. 
  
  
§8  
 
1. A Lashes Professional NIE WYRAŻA ZGODY na oznaczanie w postach, zdjęciach oraz 
komentarzach oraz reklamowanie firm oraz marek stanowiących konkurencję zarówno na rynku 
krajowym, jak i zagranicznym. Jednakże nie zabrania pracy na produktach konkurencyjnych a 
zabrania wyłącznie ich oznaczania, reklamowania i wspominania w postach. 
 
2. Salon/stanowisko/miejsce pracy AMBASADORKI musi posiadać oznaczenia w formie naklejki 
w widocznym miejscu salonu lub na drzwiach oraz plakatu informującego o współpracy z A 
Lashes Professional, materiały te zostaną dostarczone AMBASADORCE. 

 
§9 
1. Podjęcie działalności w charakterze AMBASADORKI A Lashes Professional nie powoduje 
zawarcia przez AMBASADORKĘ i A Lashes Professional jakichkolwiek umów o charakterze 
cywilnoprawnym dotyczących świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz A Lashes Professional 
lub opartych na przepisach prawa pracy oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony 
AMBASADORKI opartych na powyższych regulacjach. 
2. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się 
rozwiązać go w sposób polubowny. 

 
 
§10 
Podanie nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych w celu zawarcia umowy i uzyskania 
towaru stanowi przestępstwo oszustwa i A Lashes Professional będzie zawiadamiać właściwe 
organy ścigania o wszystkich przypadkach takiego postępowania oraz dochodzić odszkodowania 
od sprawców na drodze sądowej.  
 
 
 
§11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
___________________________ 	 	 	 	              ___________________________

          AMBASADORKA 	 	 	 	 	 	    A LASHES PROFESSIONAL

 




