
REGULAMIN PROMOCJI 

Sodexo 2019 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji „Sodexo” (dalej: Promocja) 
zorganizowanej przez La Perla Sp. z o.o. na rzecz klientów korzystających z usług La Perla Sp. z 
o.o. oraz Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (dalej: Klient). 

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) oraz Sodexo Benefits and Rewards Services Polska 
Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa KRS: 0000033826,NIP: 522-23-57-343. 

3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

§ 2 

Przedmiot promocji 

1. Promocją objęte są Karty Prezentowe La Perla w promocyjnej cenie. 

2. Do wartości zakupionej Karty Prezentowej, Klient otrzyma dodatkowo 20% wartości wpłaconej 
kwoty. 

3. Kartę prezentową można wykorzystać na  wybrane usługi świadczone przez La Perla Sp. z o. o. 
w ramach jej działalności. 

4. Usługi, z których nie można skorzystać w ramach Promocji, zostały wskazane w Załączniku do 
niniejszego Regulaminu. 

4. Promocja obowiązuje od dnia 05 listopada 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez La Perla Sp. z o.o. 

 

§ 3 

Zasady promocji 

1. Usługi realizowane ramach Karty Prezentowej, są tej samej jakości co analogiczne usługi 
nieobjęte Promocją. 

2. Usługi objęte promocją realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wykonywania 
zabiegów w La Perla, dostępnym na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we 
wszystkich Klinikach La Perla. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji, jest posiadanie oraz okazanie Kodu Promocyjnego 
otrzymanego od Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. oraz dokonanie 
płatności za Kartę Prezentową, w trakcie obowiązywania Promocji. 

4.  Zakupu Karty Prezentowej można dokonać w dowolnej Placówce La Perla lub za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego La Perla i zgodnie z jego Regulaminem. 

4. Zakupioną w ramach Promocji Kartę Prezentową można zrealizować w okresie 1 roku od daty 
zakupu. 
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5.        Z Karty Prezentowej, Klient zobowiązany jest korzystać zgodnie z Regulaminem realizacji Karty 
Prezentowej, dostępnym na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl oraz we wszystkich 
Klinikach La Perla. 

§ 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w 
formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: zarzad@la-perla.pl, listem 
poleconym na adres siedziby La Perla Sp. z o.o. lub osobiście w wybranej placówce La Perla, 
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, drogą 
elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od formy złożenia reklamacji 
przez Klienta. 

§5 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie (02-502), ul. Łowicka 21B/1, NIP: 5272525400, REGON: 14073596000000, 
KRS: 0000266413. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
realizacji zamówienia i korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego. Dane osobowe 
przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy. Podane dane osobowe mogą zostać 
udostępnione innym podmiotom tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne dla wywiązania się z 
zawartej umowy lub jeżeli wynika to wprost z obowiązujących przepisów prawa.  

5. La Perla sp. z o.o. zapewnia, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z 
obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za 
wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas niezbędny dla wykonania zawartych umów.  

6. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są administrowane posiada prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub 
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem 
pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: biuro@la-perla.pl. Nadmieniamy, iż 
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

§6 

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.  
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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. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, określone zostały w Regulaminie 
Karty Prezentowej  La Perla oraz w Regulaminie Promocji La Perla, którym niniejszy Regulamin 
podlega. Wskazane Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.klinikalaperla.pl  oraz 
we wszystkich placówkach La Perla. 

 3. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń . 

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