
 
 

 
 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLINIKI LA PERLA 

Beauty Club 

 

Słowniczek:  

Formularz- dokument w formie papierowej, wypełniany przez Klienta w placówkach La Perla celem 

Rejestracji oraz dalszego uczestnictwa w Programie Beauty Club. Formularz zawiera w 

szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, numer telefonu i e-mail 

Klienta oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnienie i podpisanie Formularza 

przez Klienta, jest jednoznaczne z jego zgodą na przystąpienie do Programu i akceptacją 

niniejszego Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.  

Karta Beauty Club- dokument wydawany w formie plastikowej karty, uprawniający do udziału w 

Programie lojalnościowym Beauty Club, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Karta Beauty Club oznakowana jest logiem La Perla Sp. z o.o. oraz jest dystrybuowana i 

wydawana Uczestnikom Programu przez La Perla Sp. z o.o. Każda Karta Beauty Club posiada 

swój unikatowy numer przypisany do jednego uczestnika. Służy do identyfikacji oraz rejestracji 

punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie oraz do wymiany Punktów na usługi lub 

produkty będące w ofercie La Perla.  

Konto Beauty Club- zakładane, prowadzone i zarządzane przez La Perla Sp. z o.o. na rzecz Uczestnika 

elektroniczne konto, na którym zapisywane są Punkty Beauty Club.  

Panel Uczestnika – spersonalizowany moduł do poruszania się w ramach strony internetowej 

www.la-perla.pl i korzystania z platformy Beauty Club , za pomocą którego, Uczestnik 

otrzymuje dostęp do Konta Beauty Club, podanych podczas rejestracji danych oraz m. in. do 

Aktualności dotyczących Programu oraz do Promocji dedykowanych wyłącznie Uczestnikom 

Programu.  

Partner Programu – osoba fizyczna lub prawna, z którą La Perla zawarła umowę o współpracę.  

Platforma Beauty Club – aplikacja internetowa, służąca do, analizy i monitorowania aktywności 

Uczestników Programu lojalnościowego, dostępna na stronie internetowej 

www.beautyclub.klinikalaperla.pl  

Regulamin - jest wiążący dla Stron i kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki.  

Rejestracja – przystąpienie do Programu Beauty Club, następujące poprzez wypełnienie i podpisanie 

przez Klienta Formularza Beauty Club otrzymanego w formie papierowej od La Perla.  



 
 

 
Zaproszenie- informacja o możliwości przystąpienia do Programu, przekazywana osobie wskazanej 

przez La Perla i dostarczana w formie listu drogą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zaproszenie zawiera informacje o Programie, o warunkach i zasadach 

uczestnictwa w Programie oraz dane tj. login i hasło, niezbędne do zalogowania się na 

platformie Beauty Club, jeśli Klient zdecydują się na przystąpienie do Programu. W przypadku 

Zaproszenia, nie wymaga się wypełniania Formularza w formie papierowej, a zalogowanie się 

do Programu Beauty Club, jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na przystąpienie do Programu i 

akceptacją niniejszego Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.  

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin La Perla Sp. z o.o. ustala na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422), w którym to określa 

zasady korzystania z Usługi jaką oferuje, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem 

www.beautyclub.klinikalaperla.pl, uprawniającej do udziału w programie lojalnościowym i 

zbieraniu punktów z uwagi na uczestnictwo w niniejszym programie.  

2. Regulamin określa zasady przystąpienia oraz warunki uczestnictwa w Programie 

lojalnościowym Beauty Club (dalej: Program), w ramach którego Klientom w zamian za zakup 

produktów i usług będących w ofercie Kliniki La Perla, przyznawane będą korzyści określone 

niniejszym Regulaminem, związane z działalnością La Perla Sp. z  o .o.  

3. Organizatorem programu lojalnościowego 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).  

4. Program realizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

§2 

Postanowienia szczególne 

1. Ilekroć jest mowa o możliwości wymiany zgromadzonych na Karcie Beauty Club punktów na 

wszystkie usługi będące w ofercie La Perla, rozumie się wszystkie usługi z oferty La Perla, z 

wyłączeniem zabiegów Ulthera, Ultraformer, Liposonix, Thermage oraz zabiegów z zakresu 

Chirurgii Plastycznej.  



 
 

 
2. Ilekroć jest mowa o pojedynczej  usłudze lub zabiegu danego rodzaju rozumie się: 

a)  jeden zabieg przy wykorzystaniu danego urządzenia Hi Tech,  

b) jedną ampułkę preparatu medycznego w postaci jednorazowej strzykawki lub jeden mililitr 

preparatu w przypadku ampułki zbiorczej, 

c) dziesięć jednostek botoxu, 

d) pojedynczą usługę  z listy zabiegów manualnych.  

3. Ilekroć mowa jest o możliwości wymiany zgromadzonych na Karcie Beauty Club punktów na 

towary będące w ofercie La Perla, rozumie się wszystkie towary i produkty marki Beauty Box. 

Pozostałe towary przeznaczone do sprzedaży detalicznej znajdujące się w ofercie La Perla nie 

są objęte Programem.  

 

§3 

Uczestnik programu 

1. Do Programu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone niniejszym paragrafem 

łącznie.  

2. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego . W przypadku osób niepełnoletnich (od 

16-ego do 18-ego roku życia) przystąpienie do Programu musi nastąpić w placówce lub 

siedzibie La Perla, w obecności przedstawiciela ustawowego bądź prawnego opiekuna.  

3. Uczestnikiem programu może być osoba która:  

a) Jest stałym Klientem La Perla i została zaproszona przez Zarząd La Perla do uczestnictwa 

w Programie.  

b) Dokonała jednorazowej płatności za usługi i/lub towary będące w ofercie La Perla, na 

kwotę nie mniejszą niż 7.000 zł, w trakcie obowiązywania Programu. Dokonała płatności 

za usług i/lub towary będące w ofercie La Perla, na łączną kwotę 15.000 zł, w terminie 

nie dłuższym niż 3 miesiące, w trakcie obowiązywania Programu.  

 

§ 4 

Przystąpienia do Programu 

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Beauty 

Club (dalej: Formularz) otrzymanego w formie papierowej od La Perla.  

2. Formularz dostępny jest w placówkach La Perla.  



 
 

 
3. W przypadku zaproszenia do udziału w programie, o którym mowa w §3 ust. 3a, La Perla 

dopuszcza możliwość rejestracji i przystąpienia do Programu drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem strony Organizatora www.la-perla.pl, poprzez zalogowanie się na platformie 

Beauty Club, zgodnie z danymi identyfikacyjnymi Klienta, wskazanymi w zaproszeniu.  

4. Przekazanie wypełnionego i podpisanego Formularza lub rejestracja na Platformie Beaty Club 

w przypadku otrzymania zaproszenia do przystąpienia do Programu, jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie, 

bez żadnych zastrzeżeń.  

5. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.  

 

§ 5 

Karta Beauty Club 

1. Po wypełnieniu formularza w placówce La Perla, uczestnik otrzyma plastikową Kartę Beauty 

Club, przypisaną imiennie do Klienta.  

2. Karta Beauty Club opatrzona jest unikatowym kodem kreskowym, umożliwiającym 

identyfikację użytkownika.  

3. Numer kodu kreskowego stanowi jednocześnie numer Karty, za pomocą którego, Uczestnik 

może zalogować się do platformy Beauty Club na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.beautyclub.klinikalaperla.pl  

4. Klienci przystępujący do Programu na zasadach wskazanych w §3 ust. 3a, otrzymują w treści 

Zaproszenia tymczasową Kartę uczestnictwa w Programie tj. numer karty stanowiący 

jednocześnie kod identyfikacyjny Karty, umożliwiający rejestracje w Programie.  

5. Po przeprowadzeniu rejestracji na platformie Beauty Club, zgodnie z informacjami wskazanymi 

w Zaproszeniu, Uczestnik może korzystać ze wszelkich przywilejów wynikających z 

uczestnictwa w Programie, posługując się numerem wskazanym Karcie tymczasowej.  

6. Plastikową Kartę, o identycznym numerze co wskazany w Karcie tymczasowej, Uczestnik 

będzie mógł odebrać w placówce La Perla lub otrzymać ją drogą pocztową, po uprzednim, 

pisemnym wskazaniu adresu, na który Karta ma być dostarczona.  

7. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi 

elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i 

w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  



 
 

 
8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować La Perla bezpośrednio w placówce La Perla, lub za 

pośrednictwem infolinii 784 066 278 o zagubieniu lub zniszczeniu Karty. W wypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wydana zostanie nowa Karta, która będzie kontynuacją 

dotychczasowej Karty i zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.  

9. La Perla nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą 

lub uszkodzeniem Karty.  

10. W przypadku braku powiadomienia La Perla o utracie lub kradzieży karty, La Perla nie ponosi 

odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty przez osobę nieuprawnioną.  

 

§ 6 

Punkty Beauty Club 

1. Punkty Beauty Club stanowią niematerialne nośniki wartości, przyznawane Uczestnikom 

Programu w związku z nabywaniem towarów lub usług będących w ofercie La Perla Sp. z o.o.  

2. Za każdą poprawnie zrealizowaną transakcje w placówce La Perla, Uczestnik otrzyma zwrot 

środków w wysokości 10% wpłaconej kwoty, przeliczonej na punkty Beauty Club. Jeden złoty 

odpowiada jednemu punktowi Beauty Club.  

4. Punkty naliczane są za faktycznie opłacone produkty lub usługi, co oznacza, że w przypadku 

gdy Uczestnik programu dokonuje płatności przelewem lub termin płatności jest inny niż 

termin nabycia usługi/towaru, punkty zostaną naliczone Uczestnikowi niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym La Perla.  

5. Zgromadzone na Karcie Beauty Club punkty, Uczestnik może wykorzystać na wszystkie usługi 

będące w ofercie La Perla, z wyłączeniem zabiegów Ulthera, Ultraformer, Liposonix, Thermage 

oraz zabiegów z zakresu Chirurgii Plastycznej.  

6. Punkty zgromadzone na Karcie Beauty Club mogą być przeznaczone na pojedynczą usługę lub 

jeden zabieg danego rodzaju.  

7. Uczestnik może korzystać z punktów zgromadzonych na Karcie Beauty Club dowolną Ilość razy, 

z zastrzeżeniem, że na każdą pojedynczą  usługę lub zabieg danego rodzaju,  Uczestnik może 

wykorzystać punkty zgromadzone na Karcie Beauty Club, wyłącznie jeden raz w ciągu każdego 

roku kalendarzowego.  

8. Zgromadzone na Karcie Beauty Club punkty, Uczestnik może wykorzystać na wszystkie towary 

przeznaczone do sprzedaży detalicznej, będące w ofercie La Perla  



 
 

 
9. Uczestnik może wykorzystać zgromadzone punkty na Karcie Beauty Club, na usługi lub towary 

będące w ofercie La Perla, przy założeniu, że jeden punkt stanowi równowartość jednego 

złotego.  

10. Uczestnik może jednorazowo wykorzystać dowolną ilość zgromadzonych na Karcie Beauty Club 

punktów.  

11. Usługi i towary będące w ofercie La Perla mogą być opłacone punktami Beauty Club w całości, 

jeśli ilość zgromadzonych na Karcie Beauty Club punktów wystarczy na pokrycie ich wartości, 

liczonej od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w Klinice w dniu realizacji punktów z Karty.  

12. Jeżeli wartość wybranych przez Uczestnika usług lub towarów przekroczy ilość punktów 

zgromadzonych na Karcie Beauty Club, Uczestnik może pokryć powstałą różnicę tradycyjną 

formą płatności, zgodnie z cennikiem Kliniki La Perla obowiązującym w dniu realizacji punktów 

zgromadzonych na Karcie Beauty Club.  

13. Punkty Beauty Club nie mogą być wykorzystywane na usługi i towary będące w 

ogólnodostępnych promocjach organizowanych przez La Perla Sp. z o.o., chyba że Regulamin 

danej promocji stanowi inaczej.  

14. Punkty Beauty Club nie mogą być wykorzystywane na usługi i zabiegi pakietowe. 

15. Punkty zgromadzone na Karcie Beauty Club ważne są przez jeden rok, liczony od daty ich 

przyznania.  

16. Po upływie w/w terminu, punkty Beauty Club tracą ważność a Uczestnik traci wynikające z nich 

uprawnienia.  

17. Z punktów pozostałych na Karcie Beauty Club, których ważność upływa w terminie 

późniejszym, Uczestnik może korzystać na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

18. Usługi zakupione przy użyciu punktów zgromadzonych na Karcie Beauty Club, realizowane są 

zgodnie z Regulaminem Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.  

19. Uczestnik Programu uprawniony jest do bieżącego śledzenia swoich aktywności, w tym do 

sprawdzania ilości zgromadzonych na Koncie Beauty Club punktów, poprzez zalogowanie się na 

platformie Beauty Club, przy użyciu loginu i hasła otrzymanego wraz z Kartą Beauty Club.  

20. Logując się na platformie Beauty Club, Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta Beauty Club, 

Aktualności związanych z programem oraz do promocji kierowanych wyłącznie do Uczestników 

Programu.  



 
 

 
21. Uczestnik jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania z platformy Beauty Club 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w szczególności – Uczestnik jest zobowiązany do 

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe 

funkcjonowanie zarówno Strony internetowej www.la-perla.pl, jak i Platformy - od 

jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony i Platformy lub ich elementów technicznych, w 

tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

 

§ 7 

Przywileje związane z udziałem w Programie 

1. Za każdą płatność zrealizowaną na towary i /lub usługi będące w ofercie La Perla, Uczestnikowi 

przyznawany jest zwrot części wpłaconej kwoty w formie punktów, w wysokość stanowiącej 

10% procent przeprowadzonej transakcji.  

2. Uczestnik w celu przyznania mu przywilejów płynących z Programu powinien okazać Kartę 

przed dokonaniem płatności za usługę lub towar będący w ofercie La Perla.  

3. W wypadku, gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty przy dokonywaniu zakupu, w celu 

przyznania przywilejów, Uczestnik może podać numer karty.  

4. Punkty gromadzone są na spersonalizowanym Koncie Uczestnika na platformie internetowej 

Beauty Club.  

5. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone profity 

polegające między innymi na:  

a) Możliwości wymiany zgromadzonych na Koncie Użytkownika punktów, z zastrzeżeniem, 

że jeden punkt stanowi równowartość jednego złotego, na usługi i towary będące w 

ofercie la Perla.  

b) Możliwości korzystania z akcji promocyjnych kierowanych wyłącznie do Uczestników, 

umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych towarów lub usług w 

promocyjnych cenach.  

c) La Perla zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania 

Uczestników oraz do wprowadzania i modyfikacji okresowych akcji promocyjnych i 

rabatowych.  



 
 

 
d) Możliwości korzystania z promocji specjalnych Uczestników Partnerów Programu, 

umożliwiających zakup w danym okresie towarów lub usług promocyjnych. Uczestnik w 

celu przyznania mu przywilejów płynących z promocji specjalnych powinien okazać Kartę 

przed dokonaniem płatności za usługę lub towar będący w ofercie Partnera.  

6. Prawo do korzystania z Konta, jest prawem osobistym i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.  

 

§ 8 

Ustanie Uczestnictwa 

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie 

stosownego oświadczenia na piśmie wraz z Kartą w placówce La Perla.  

2. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia 

oświadczenia.  

3. La Perla uprawniona jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie 

Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.  

4. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez 

La Perla, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie na podany adres 

korespondencyjny lub w drodze e-mailowej.  

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Karta staje się nieaktywna w dniu ustania 

uczestnictwa. Od tego dnia Uczestnik traci prawo do korzystania z karty oraz wszelkich akcji 

promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie.  

6. Z chwilą ustania uczestnictwa, La Perla zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego 

Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.  

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 



 
 

 
1. W celu prawidłowego wykonania przez La Perla Sp. z o.o., Uczestnik 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. Uczestnik 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. 36-39 

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. Uczestnik 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.  

5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować La Perla o zmianie swoich danych osobowych. W 

przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, La Perla nie ponosi 

odpowiedzialności za zwłokę lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.  

 

§ 10 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być zgłaszane 

pisemnie na adres Biura Zarządu La Perla lub adres mailowy Biura Zarządu zarząd@la-perla.pl , 

przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie do 2 dni od daty 

zakończenia programu.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz opis i powód reklamacji. 

Forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Zarząd La Perla w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  



 
 

 
4. Zarząd La Perla rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie Regulaminu oraz 

informacji uzyskanych od personelu La Perla .  

5. Decyzja Zarządu La Perla w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

6. Reklamujący zostanie powiadomiony o decyzji pisemnie, w zależności od formy jej złożenia 

przez Uczestnika, w formie listownej lub elektronicznej.  

 

§ 11 

Ochrona Prywatności wraz z polityką korzystania z plików cookie 

1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z polityką korzystania z plików cookies oraz polityką 

prywatności zamieszczoną na Stronie La Perla oraz w Panelu Uczestnika i świadomy jest 

rodzaju i zakresu Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi a niezbędnych w celu jej 

prawidłowego wykonywania.  

2. Celem usprawnienia i ulepszenia Platformy stosowany jest mechanizm „cookies", który służy 

do identyfikacji przeglądarki Uczestnika w trakcie korzystania z programu, na co Uczestnik 

wyraża zgodę. Dostarcza on La Perla informacje statystyczne o Uczestnikach, pozwalając na ich 

zbieranie i przechowywanie. Jednakże Uczestnik musi brać pod uwagę, iż może to 

spowodować utrudnienia związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy, który 

jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod 

kontrolą Usługodawcy przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Więcej 

o cookies tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/ .  

3. Uczestnik oświadcza, iż będzie przestrzegał właściwych przepisów prawa regulujących kwestie 

ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, dołoży starań w celu informowania osób 

korzystających z Zawartości on-line o zakresie i celu zbieranych Danych i nie będzie 

wykorzystywał Danych w sposób mogący doprowadzić do ustalenia tożsamości danej osoby, 

zwłaszcza poprzez łączenie Danych z innymi posiadanymi przez Uczestnika informacjami.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 



 
 

 
1. La Perla uprawniona jest do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu, o czym 

Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej na 

podany adres korespondencyjny lub w formie e-mailowej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą 

otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu.  

2. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą 

zgłaszać organizatorowi za pośrednictwem infolinii pod numerem 784 066 278 lub w formie 

pisemnej na adres Biura Zarządu La Perla.  

3. Każdy Uczestnik Programu Beauty Club oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 

nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .  

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich Klinikach La Perla oraz na stronie 

internetowej www.la-perla.pl.  

5. Uczestnik może swobodnie pobierać, utrwalać i drukować Regulamin.  

6. La Perla zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod 

warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w trakcie 

trwania Programu. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie 

internetowej www.la-perla.pl.  

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.  

8. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w 

Regulaminie Wykonywania Zabiegów Kliniki La Perla.  

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób 

zapewniający ich zgodność z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz Ustawą z o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.  

10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby La Perla Sp. z o.o. 

 


