REGULAMIN PROMOCJI „Gratis - 50 zł na mezoterapię”
KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:
1.

Promocja „Gratis - 50 zł na mezoterapię” dotyczy zabiegu mezoterapii oraz konsultacji lekarskiej estetycznej
oferty Kliniki Miracki, ujętych w cenniku obowiązującym w terminie:
01.07.2021 r. (od godz. 00:00) - 31.08.2021 r. (do godz. 23:59).

2.

Warunkiem skorzystania z promocji “Gratis - 50 zł na mezoterapię” jest uiszczenie opłaty za dowolny zabieg
depilacji laserowej z oferty Kliniki Miracki w terminie 01.07.2021 r. (od godz. 00:00) - 17.07.2021 r. (do godz.
23:59).

3.

W ramach promocji “Gratis - 50 zł na mezoterapię” pacjent otrzymuje Gratis w formie fizycznej w placówce
Kliniki Miracki, w której skorzystał z zabiegu depilacji laserowej.

4.

Z promocji “Gratis - 50 zł na mezoterapię” można skorzystać także kupując Voucher na depilację w formie
elektronicznej, który zostanie wysłany na wskazany adres e-mail po wcześniejszym dokonaniu płatności.

5.

Pacjent otrzymuje Gratis w formie fizycznej w dniu wykonania zabiegu depilacji laserowej.

6.

Gratis lub Voucher na depilację upoważnia do jednorazowego skorzystania z darmowej konsultacji lekarskiej
estetycznej w terminie 01.07.2021 - 31.08.2021.

7.

Gratis lub Voucher na depilację upoważnia do jednorazowego skorzystania z zabiegu mezoterapii w terminie
01.07.2021 - 31.08.2021, w kwocie pomniejszonej o 50 zł od obowiązującej ceny ujętej w cenniku.

8.

Voucher na depilację lub Gratis może zostać zrealizowany wyłącznie w placówkach Kliniki Miracki:
a)

al. Wilanowska 67, 02-675 Warszawa,

b) ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,
c)

al. KEN 54, 02-765 Warszawa,

d) ul. Kaliny Jędrusik 7, 01-748 Warszawa.
9.

Osoba posiadająca Gratis lub Voucher na depilację w celu jego realizacji zobowiązana jest do wcześniejszej
rezerwacji terminu wizyty w Klinice Miracki, telefonicznie pod numerem: +48 221 030 030, mailowo:
rejestracja@klinikamiracki.pl lub osobiście w dowolnej placówce Kliniki Miracki.

10. W celu skorzystania z promocji “Gratis - 50 zł na mezoterapię” należy okazać Gratis w formie fizycznej lub

Voucher na depilację w formie elektronicznej podczas wizyty w placówce Kliniki Miracki.
11. Promocja jest ważna do 31.08.2021 r. do godziny 23:59.
12. Z promocji mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie.
13. W przypadku kiedy osoba posiadająca Gratis lub Voucher na depilację wykazuje przeciwwskazania do

wykonania zabiegu, lekarz ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
15. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
16. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Kliniki Miracki oraz na stronie www.klinikamiracki.pl.

Administratorem danych jest Klinika Miracki s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 39A
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•
Kontaktu sms przypominającego o umówionej wizycie.

1

•
•
•

Kontaktu telefonicznego przypominającego o umówionej wizycie.
Kontaktu email z wysłanym newsletterem.
Kontaktu sms z wysłanym newsletterem.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
•
•

upoważnieni pracownicy Administratora Danych
SlimmeD Karina Dudek-Miracka, w procesie świadczenia usług kosmetycznych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do podmiotów trzecich.
Dane osobowe podawane obowiązkowo:
•
•

Imię i nazwisko Pacjenta, • Adres e-mail,
Telefon.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
•
Dostępu do danych;
•
Sprostowania danych;
•
Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
•
Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
•
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•
Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
•
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•
Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami.
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