Regulamin do Promocji „Lato 2+1 gratis”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „Lato 2+1 gratis”.
2. Organizatorem promocji jest Brown Sugar Esthetical, czyli Franczyzodawca Gabinetów sieci DepilConcept (dalej
„Usługodawcy”) z siedzibą w Kamionce, przy ul. Zaleśnej 1J, 05-502 Piaseczno, NIP: 5213150200, prowadzący
działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod nr 17163.

3. Promocja dedykowana jest wyłącznie stałym klientom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Promocja odbywa się na terenie całej Polski, a promocyjne zabiegi wykonywane są we wszystkich salonach sieci
DepilConcept.

5. Lista salonów DepilConcept dostępna jest na stronie internetowej www.depilconcept.pl .
6. Promocja Lato 2+1 gratis obowiązuje w dniach 30.08.2021 – 03.09.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc.
7. Limit miejsc wynosi 30, co oznacza, że z Promocji może skorzystać 30 (trzydziestu) pierwszych klientów.
8. Promocja Lato 2+1 gratis nie łączy się z innymi, dostępnymi w salonie promocjami, w tym ze zniżką urodzinową
oraz ze zniżką z programu lojalnościowego.

9. Za zakup Promocji nie naliczają się punkty w programie lojalnościowym DepilConcept.
10. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. W promocji mogą uczestniczyć Stali Klienci.
2. „Stały Klient” w rozumieniu obecnej promocji to osoba, która wykonała co najmniej 2 zabiegi w danym salonie oraz
dokonała zakupów o łącznej wartości min. 500 zł.

3. Promocja dotyczy usług fototerapii wykonanych urządzeniem IPL – jest to urządzenie do zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało. IPL to intensywne światło impulsowe, które wykorzystuje odpowiednią długość fali, ksenonową
lampę błyskową wraz z systemem luster i filtrów tworząc światło polichromatyczne.

III. ZASADY PROMOCJI
1. Każdy Stały Klient, który przyjdzie do wybranego z gabinetów DepilConcept w czasie trwania Promocji Lato 2+1
gratis ma prawo do zakupu dowolnej ilości stref, gdzie wartość każdej strefy to 80 zł.

2. Za zakup każdych 2 (dwóch) stref, klient otrzymuje 1 (jedną) strefę gratis. Przy zakupie 6 stref klient otrzymuje już
3 strefy, przy zakupie 8 stref – 4 strefy, zgodnie ze schematem poniżej:
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3. Ilość stref nie jest ograniczona.
4. Przy zakupie promocji 2+1 wymagana jest płatność jednorazowa.
5. Promocje dostępne w Centrum DepilConcept nie kumulują się. Promocja Letnia 2+1 nie łączy się ze zniżką
urodzinową oraz ze zniżką z programu lojalnościowego.

6. Zakupione strefy można bezterminowo wykorzystać na dowolne zabiegi z oferty DepilConcept.
7. Promocja nie podlega wymianie na środki pieniężne.
8. W przypadku zwrotu pieniędzy za niewykorzystane strefy, darmowe strefy z promocji nie będą wliczane do
rozliczenia.

9. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.

IV.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1.

Organizator i Usługodawca oświadczają, że przetwarzają Dane osobowe Klientów zgodnie z RODO 2016/679
(Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
i uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2.

Administratorem danych osobowych jest Brown Sugar Esthetical z siedzibą w Kamionce, ul. Zaleśna 1J. 7, 05-502
Piaseczno („Administrator”).

3.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą skontaktować się
Państwo z Inspektorem Ochrony Danych na adres: rodo@depilconcept.pl

4.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji oferty promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest wyrażenie zgody.

5.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na
rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi księgowe.

6.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.

Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od udzielenia zgody lub do momentu jej cofnięcia.

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
•

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (wszelkie zgłoszenia powinny być
kierowane mailowo na adres: rodo@depilconcept.pl)

•
9.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą
przetwarzane w żadnym innym celu.

V.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia
reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy. Kontakt do wszystkich gabinetów DepilConcept dostępny jest na
stronie internetowej www.depilconcept.pl/kontakt.

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, Usługodawca zwróci się do Uczestnika o
uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.

4.

W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia 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 odpowiednie 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 określone niniejszym Regulaminem.

3.

Wydanie Vouchera promocyjnego nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług
(VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

4.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd
powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

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 salonach sieci DepilConcept, na stronie internetowej www.depilconcept.pl
oraz u Organizatora.

