REGULAMIN PROMOCJI
„Spędź z nami ferie i otrzymaj dodatkowy zabieg”
§1
ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Spędź z nami ferie i otrzymaj dodatkowy zabieg” zwanej dalej
„Promocją”, są Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107
a, REGON 015760736, NIP 521-329-59-21, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, za nr KRS 211150, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona jest przez placówki Organizatora i podmioty współpracujące na terenie
całego kraju. Lista placówek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zwanego dalej
„placówką Organizatora”.

§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja będzie trwać w okresie od 7 stycznia 2021 r. do 23 stycznia 2021 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie, bez
podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub
zawieszenia Promocji na stronie internetowej: http://instytuty.drirenaeris.com/pl w siedzibie
Organizatora lub w placówkach Organizatora.

§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie, zwana dalej
„Uczestnikiem”.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, ani osoby
pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje
się przepisy o zleceniu, ani członkowie rodzin wskazanych osób. Przez członków najbliższej rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców,
małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest skorzystanie podczas wizyty z zabiegu pielęgnacyjnego na
twarz w jednej z placówek Organizatora lub podmiotu współpracującego.
4. Promocja nie obowiązuje przy zakupie karty podarunkowej Podarunek Piękności.

§4
ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI
1. Uczestnikom, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu określone w § 3 ust. 3 przysługiwać
będzie prawo do:
a. zakupu za 1 zł zabiegu odżywczo-regenerującego na dłonie Complete Hand Regeneration, w wersji
podstawowej, o wartości 60 zł – przy skorzystaniu z zabiegu pielęgnacyjnego na twarz za min. 350 zł.
b. zakupu za 1 zł kriozabiegu z drenażem limfatycznym na okolice oczu Magia Spojrzenia, o wartości
150 zł - przy skorzystaniu z zabiegu pielęgnacyjnego na twarz za min. 390 zł.
2. Prawo do zakupu zabiegu za 1 zł uczestnik może otrzymać jednorazowo za każdy łączny i
udokumentowany zakup zabiegu w jednej z placówek Organizatora lub podmiotu współpracującego.
3. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę (zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„RODO”)) na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych w celu prawidłowej
realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym na potrzeby przeprowadzenia procesu
reklamacji.
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako
Administratora danych osobowych zgodnie z RODO i będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na
potrzeby prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym na potrzeby
przeprowadzenia procesu reklamacji, oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Kosmetyczne Instytuty Dr Irena
Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107 a. Dane osobowe Uczestników mogą
zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie.
b) Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą ̨ w związku z udziałem w Promocji na
podstawie zgody Uczestnika. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane w
celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”.
c) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie przewidzianym
przepisami prawa licząc od czasu zakończenia Promocji lub wycofania zgody przez Uczestnika
na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują
przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

d) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f)

Uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się
bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem jego danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

6. Przy składaniu reklamacji Użytkownik ma obowiązek podania swoich danych osobowych, danych
adresowych i numeru telefonu, które to dane będą przetwarzane zgodnie z RODO, na potrzeby
przeprowadzenia procesu reklamacji. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale
niezbędne dla skutecznej realizacji procesu reklamacji.
7. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia przez Użytkownika.
Organizator zawiadomi Użytkownika o rezultacie przeprowadzonej reklamacji.
8. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami odbywającymi się w danej placówce
Organizatora lub w całej sieci.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi w regulaminie i
w pełni je akceptuje.
2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz w placówkach Organizatora.
Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji
mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez
Użytkownika procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.

Załączniki:
1/ Załącznik nr 1- lista placówek Organizatora.

Załącznik nr 1
Lista placówek Organizatora

Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris
Miejscowość

Ulica

kod

Telefon

1

Bełchatów

ul. Kościuszki 16 B

97-400

(44) 632 80 87

2

Bydgoszcz

ul. Kopernika 7 A

85-074

(52) 376 30 86

3

Kielce

ul. Paderewskiego 34/6

25-502

(41) 345 28 20

4

Konstancin-Jeziorna, CH Stara Papiernia

Al. Wojska Polskiego 3

05-510

(22) 702 86 68

5

Rybnik

ul. Wiejska 4

44-200

(32) 422 23 21

6

Gdynia

ul. aleja Zwycięstwa 241/3

81-521

692 915 235

7

Szczecin

ul. Felczaka 20

71-417

(91) 421 00 04

8

Toruń

ul. Szosa Chełmińska 166

87-100

(56) 655 24 99

9

Warszawa, Stare Miasto

ul. Freta 41/43

00-227

(22) 635 83 80

10

Warszawa , Śródmieście

al. Jana Pawła II 20

00-133

(22) 586 91 00

11

Warszawa, Praga Południe

ul. Ostrobramska 75C

04-175

(22) 611 38 48

12

Warszawa, Mokotów

ul. Puławska 136

02-707

(22) 844 19 69

13

Warszawa, Wilanów

ul. Klimczaka 1

02-797

(22) 651 82 93

14

Warszawa, Ochota

ul. Grójecka 68

02-339

(22) 668 48 81

15

Wrocław

ul. Krawiecka 3

50-148

(71) 302 69 60

16

Siedlce

Józefa Piłsudskiego 20

08-110

577 622 433

