REGULAMIN PROMOCJI LA PERLA
§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji „Testuj z nami”
organizowanej przez La Perla Sp. z o.o. (dalej Promocja)

2.

Organizatorem i wykonawcą promocji jest La Perla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-502
Warszawa, ul. Łowicka 21B lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000266413 w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5272525400 (dalej: La Perla).

3.

Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
§2
Przedmiot promocji

1.

Promocją objęte są usługi świadczone przez La Perla w ramach jej działalności, oferowane w
promocyjnej cenie.

2.

Przedmiotem promocji są zabiegi:
a) I-Lipo w Klinice La Perla w C.H. Panorama w Warszawie przy ul. Witosa 31lok.1 oraz w
Klinice La Perla SPA w Rzeszowie przy Al. Kopisto 1 lok. 282;
b) Wonder Shape by Klinika La Perla w Klinice La Perla SPA w Warszawie przy ul.
Grzybowska 63, Klinice La Perla Spa w D. M. Klif przy ul. okopowa 58/72 oraz w Klinice
La Perla SPA w Krakowie, przy ul. Wielopole 4;
c) Liporadiologia Vinci w Klinice La Perla SPA Józefowie przy ul. Telimeny 1 oraz w Klinice La
Perla KLP Bolesławcu, przy ul. Grunwaldzka 15b lok. 4;
d) Smooth Shape w Klinice La Perla SPA Zakopanem, przy ul. Balzera 21d;
e) Exilis w Klinice La Perla przy ul. Łowicka 21b lok 1;
oferowane w cenie promocyjnej, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).

f)

Zabiegi objęte promocją są pełnowartościowe i obejmują jeden obszar.

g)

Promocja upoważnia do jednorazowej zniżki na zabieg będący jej przedmiotem.

h)

Zniżka objęta Promocją nie łączy się z innymi rabatami i promocjami oferowanymi przez La
Perla.

§3
Termin i miejsce promocji
1.

Promocja trwa od dnia 2.07.2018r. do dnia 31.07.2018r.

2.

Zabiegi objęte promocją każdorazowo ustala Zarząd La Perla.

3.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest wysłanie formularza online, zgłoszenie telefoniczne
bądź osobiste skontaktowanie się z daną placówką La Perla, wyrażenie chęci skorzystania z
określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę w trakcie obowiązywania
Promocji.

4.

Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu, którego przedmiot stanowi zabieg
objęty promocją, w terminie określonym w pkt. 1.

5.

Zabieg będący przedmiotem promocji należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty jego
zakupu.

6.

Zabieg objęty promocją może być zrealizowany w placówce Kliniki La Perla, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z §2 pkt. 2.

7.

Uprawnienia wynikające z Promocji nie będę realizowane po upływie w/w terminów.
§4
Uczestnicy promocji

1.

W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie.
§5
Zasady promocji

1.

Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu zabiegu będącego przedmiotem
Promocji.

2.

Promocja obejmuje wyłącznie zabieg wskazany przez La Perla.

3.

Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie
ekwiwalentu pieniężnego.
§6
Reklamacja

1.

Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w
formie pisemnej, listem poleconym na adres La Perla Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 14 dni
roboczych od daty zakończenia Promocji.

2.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3.

Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§7
Dane osobowe
1.

W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Klient będący Administratorem
Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r.
Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza La Perla Sp. z o.o. przetwarzanie wszelkich
rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym La Perla Sp. z o.o.
przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w
dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania,
utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

2.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat
świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia
18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z
późn.zm.)

3.

La Perla Sp. z o.o. oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 3639 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.

4.

Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla Sp. z o.o. na
podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych
§8
Obowiązek informacyjny

1.

Administratorem danych osobowych Klienta jest LaPerla Spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie ul. Łowicka 21b lok 1, 02-502 Warszawa.

2.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

3.

Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami,
gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na
to wyrażona odrębna zgoda.

4.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów
dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

6.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
prawa.

7.

Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres
uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.

9.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

10.

Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej, w siedzibie Spółki oraz we
wszystkich Klinikach La Perla.
§9
Postanowienia końcowe

1.

Brak realizacji zakupionej usługi, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego
Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do
wystąpienia jej posiadacza wobec La Perla z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

2.

Każda osoba biorąca udział w promocji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym
Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .

3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we
wszystkich placówkach Kliniki La Perla.

4.

La Perla zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu
trwania promocji.

5.

La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji
w trakcie jej trwania.

6.

Ewentualne zmiany w Regulaminie będą
www.klinikalaperla.pl

7.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w
Regulaminie promocji La Perla , Regulaminie konkursu na facebooku oraz Regulaminie
Wykonywania Zabiegów w Klinice La Perla.

8.

W razie zbiegu niniejszego Regulaminu z Regulaminem promocji w La Perla, zastosowanie
mają zapisy niniejszego Regulaminu.

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań
związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby La Perla.

każdorazowo ogłaszane na stronie

