REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„ZDROWIE & PIĘKNO”
obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017
§1
Postanowienia ogólne definicje:
1. Organizator Programu – organizatorem Programu Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO jest N.Z.O.Z. Centrum
Stomatologii
Rodzinnej
Medical
Clinic
Podhale
Michał
Szczepaniak
34-431 Waksmund 294 NIP 7752409356 REGON 120060880.
2. Programu Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO - program przygotowany i prowadzony przez Organizatora oraz
Partnerów Programu współpracujących na podstawie stosownych porozumień, adresowany do klientów Organizatora. Na
potrzeby niniejszego dokumentu zwany również Programem.
3. Uczestnik – osoba/podmiot biorący udział w Programu Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO , która dokonała zgłoszenia
na odpowiednim formularzu i została zarejestrowana w bazie danych Organizatora Programu.
4. Regulamin Programu – Niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika.
5. Formularz zgłoszeniowy – dokument udostępniony przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu przez
poszczególną
osobę/podmiot
stanowi
podstawę
do
przyjęcia
i zakwalifikowania do
udziału w Programie oraz potwierdza wolę Uczestnika do
wzięcia udziału
w Programie oraz jest wyrazem znajomość jego zasad.
6. Katalog Programu Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO – dokument zawierający wykaz usług i towarów objętych
Programem oraz warunków korzystania z nich na zasadach korzystniejszych niż dla osób nie uczestniczących w Programie.
7.
Partner
Programu
–
osoba
lub
podmiot
współpracujący
przy
realizacji
Programu
z Organizatorem na podstawie odrębnych porozumień.
§2
1.
Program
Lojalnościowy
ZDROWIE
&
PIĘKNO
przeznaczony
jest
dla
osób
korzystających
z usług oferowanych przez Organizatora i Partnerów Medical Clinic Podhale w Waksmundzie.
2. Program rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017r. i trwać będzie do jego odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do
zakończenia Programu w dowolnym momencie. Na miesiąc przed planowanym zakończeniem Programu Organizator umieści
stosowną informację na portalu i w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Zasady i korzyści wynikające z udziału w programie nie podlegają łączeniu z innymi promocjami i rabatami oferowanymi
przez Organizatora. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę.
§3
1. Jako Uczestnik do Programu ZDROWIE & PIĘKNO może przystąpić: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada
pełną zdolność do czynności prawnych a jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z zakresu świadczonych usług.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu ZDROWIE & PIĘKNO jest wypełnienie w sposób czytelny i kompletny oraz zgodny z
prawdą oraz podpisanie i złożenie w recepcji Organizatora Formularza Zgłoszeniowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego.
4.
Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z
Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.
5. Właściwie wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez
Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w bazie
danych Organizatora
§4
1. Program ZDROWIE & PIĘKNO funkcjonuje w sposób następujący. Za każde wydane przez Uczestnika 10 zł Organizator
przyznawać będzie 1 punkt do wykorzystania na dowolną usługę medyczną dostępną w katalogu programu
lojalnościowego u Organizatora lub usługę oferowaną przez Partnera. Wykaz usług świadczonych w ramach Programu
zawarty jest w Katalogu Programu Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO znajdujący się w siedzibie i na stronie
Organizatora www.medicalclinic.pl.
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Punkty jakie Uczestnik otrzymuje zapisywane są na jego indywidualnym koncie i mogą zostać wykorzystane przez cały
okres
trwania
Programu
u
Organizatora
lub
u
któregoś
z Partnerów Programu.
Warunkiem skorzystania z jakiejkolwiek usługi objętej Programem jest odpowiedni stan zdrowia umożliwiający w
sposób bezpieczny na skorzystanie z zabiegu. O dopuszczeniu do poszczególnej usługi każdorazowo decyduje
Organizator.
Uczestnik programu w ramach przeprowadzanych akcji promocyjnych będzie informowany dodatkowo wiadomością
SMS o obowiązujących promocjach.
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zakresu świadczeń ujętych w Katalogu Programu
Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO i mogą one odbiegać od standardowych świadczeń oferowanych przez
Organizatora.
§5
Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi
stosownego pisma zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia wszystkie
punkty naliczone na karcie rabatowej zostaną unieważnione i konto Uczestnika zostanie zamknięte
Uczestnik nie może przetransferować punktów na inną kartę.
Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922). Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w powyższej Ustawie. Administratorem Danych osobowych jest
Organizator i uczestnik posiada prawo wglądu do katalogu danych osobowych. Na pisemny wniosek Uczestnika
organizator zmieni lub usunie dane osobowe widniejące w rejestrze.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek nieprawdziwie wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego lub za zatajenie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.
§6

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności poinformowania o tym
Uczestnika.
2. Organizator uprawniony jest do zmiany Partnerów Programu oraz zmiany usług zawartych w Katalogu Programu
Lojalnościowego ZDROWIE & PIĘKNO.
§7
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie jakichkolwiek sporów strony dążyć będą do polubownego rozwiązania sporu, a w przypadku konieczności
wystąpienia na drogę sądową właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd według siedziby Organizatora.

