
Regulamin promocji „Depilacja Laserowa na Start” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod na-

zwą „Depilacja Laserowa na Start”.

2. Organizatorem  promocji  jest  infotec  Bielsko-Biała  z  siedzibą  w  Brzeszczach,  przy
ul. Grottgera 10, 32-620 Brzeszcze, NIP: 9371707052, REGON 070758573, prowadzą-
cy działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej.

3. Promocja dedykowana jest  Nowym Klientom zgodnie z postanowieniami  niniejszego
Regulaminu.

4. Promocja odbywa się w gabinecie ALEKSANDRA Kosmetyka Profesjonalna os. Pade-
rewskiego 37, 32-626 Jawiszowice.

5. Promocje dostępne w ALEKSANDRA Kosmetyka Profesjonalna nie kumulują się.

6. Promocja jest nieograniczona w czasie, trwa od dnia 1 lutego 2020 roku do odwołania.

7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. W promocji uczestniczą Nowi Klienci, czyli osoby które po 1 lutego 2020 r. zakupią po

raz pierwszy bon promocyjny „Depilacja Laserowa na Start”.

2. Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden bon promocyjny.

3. Promocja dotyczy wyłącznie usługi konsultacji i depilacji laserowej urządzeniem XLA-
SE.

III. ZASADY PROMOCJI
1. Każdy Nowy Klient, który zakupi bon promocyjny „Depilacja Laserowa na Start” ma pra-

wo do skorzystania z oferty, której dotyczy.

2. Klient może zgłosić chęć zakupu bonu promocyjnego w gabinecie ALEKSANDRA Ko-
smetyka Profesjonalna lub na stronie internetowej www.gkaleksandra.pl/promocje.

3. Rejestracja  poprzez stronę  internetową,  o  której  mowa powyżej  polega na  podaniu
swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. Bon promocyjny uprawnia do konsultacji oraz wykonania zabiegu depilacji laserowej
2 stref w cenie 59 zł.

5. Na podany nr telefonu Organizator oddzwoni w sprawie szczegółów udziału w promocji.

6. Organizator nie zwraca pieniędzy w przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu
promocyjnego.

7. Bon promocyjny po jego zakupie jest formą płatności za usługi.

8. Materiały reklamowe związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Zgodnie  z  art.  14  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia

27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Wołowiec, prowadzą-
cy działalność gospodarcza pod firmą infotec Bielsko-Biała z siedzibą w Brzesz-
czach,  kod  pocztowy  32-620,  ul.  Grottgera  10,  NIP:  937-170-70-52,  REGON:
070758573,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promo-

cji,na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania 
zgody,



5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobo-
wych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Pani/Pana  dane będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również

w formie profilowania.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  będzie  odbywało
się na zasadach określonych w regulaminie Promocji, a konsekwencją takiego prze-
twarzania będzie (rabat, nagroda itp.),

8) podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością uczestnictwa w Promocji.

2. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit.  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. akceptując regulamin wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Promocji.

V.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać po-

przez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail gabinet@gkaleksandra.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich
otrzymania, jeżeli Uczestnik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodaw-
ca zwróci się do Uczestnika o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.

4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozo-
stawia się bez rozpoznania.

5. O rozstrzygnięciu  w  przedmiocie  reklamacji  Uczestnik  zostaje  powiadomiony  drogą
elektroniczną, na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie od-

powiednie przepisy Kodeksu cywilnego – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.
z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określo-
ne niniejszym Regulaminem.

3. Wydanie bonu promocyjnego nabywcy nie stanowi  sprzedaży opodatkowanej podat-
kiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podat-
kowego.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatry-
wane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby organizatora.

5. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art.  13 ust.  2
ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6. Regulamin promocji jest dostępny w gabinecie ALEKSANDRA Kosmetyka Profesjonal-
na oraz na stronie internetowej www.gkaleksandra.pl.


