
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
Oferta ryczałt

 t§ 1. 
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Konsumentów w promocji    
(Akcja promocyjna). 

§ 2. 
Organizator 

Organizatorem Promocji jest Klinika Elite z siedzibą w Brwinowie przy ul. Bratniej 42, NIP: 534-
244-52-80, REGON: 142342578, Numer KRS: 0000351286 (Warszawa (WA), XIV wydział).

 § 3. Miejsce prowadzenia

1.Akcja promocyjna obowiązuje we wszystkich Klinikach Elite prowadzonych przez Organizatora.
 

§ 4. 
Czas trwania

1.Akcja promocyjna obowiązuje od    19.07.2021-31.07.2021
Wykupione zabiegi można wykorzystać do 31.07.2021

§ 5. 
Zasady 

1.Klient może zakupić zabiegi w promocji:

leczenie nadpotliwości BOTOXEM -20%
  
Icoon Laser  do pakietu 10 zabiegów 1 zabieg GRATIS    
  
DOTTORE zabieg do cery naczyniowej 190 zł (230 zł )
  
DNA peeling na twarz 250zł (300zł )
  

a) Klient może wykupić więcej niż 1 zabieg z każdej promocji.
b) Promocja ważna po okazaniu wydruku ze strony www.elite.waw.pl. 

§ 6. 
Łączenie akcji promocyjnej z innymi zniżkami 

1.Konsument, który skorzysta z akcji promocyjnej nie ma prawa do skorzystania z innych zniżek 
wynikających z innych promocji czy też kart rabatowych, chyba że ich postanowienia stanowią 
inaczej. 
2. Konsument, który skorzysta z akcji promocyjnej nie ma prawa do skorzystania z rabatu na 
pakiety zabiegów.

§7.
 Dane osobowe



 1.Administratorem danych osobowych jest Klinika Elite z siedzibą w Brwinowie przy ul. Bratniej 
42 , zwana na potrzeby niniejszego regulaminu Organizatorem. 

2.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zamówienia 
i/lub zakupu zabiegów w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania 
reklamacyjnego. 

3.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom 
przysługują m.in. następujące prawa: 
1)prawo dostępu do swoich danych, 
2)prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3)prawo żądania do usunięcia danych Uczestnika, 
4)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

4.Więcej informacji o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz o 
tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Uczestników, można uzyskać na stronie 
internetowej Organizatora w zakładce „Kontakt”. Wszelkie wnioski oraz pytania dotyczące 
przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: info@elite.waw.pl 

§8. 
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 
2.Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich salonach, w których obowiązuje Akcja 
promocyjna oraz na stronie www.elite.waw.pl. 
3.Regulamin Promocji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 
4.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych 
powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia promocji. 
5.Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej. 
6.Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

Warszawa, dn. 19.07.2021


