
REGULAMIN PROMOCJI „BĄDŹMY W KONTAKCIE - 100 ZŁ W PREZENCIE NA ZABIEG KWAS HIALURONOWY 
(WYPEŁNIACZ)” 
 
KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN: 

1. Promocja „Bądźmy w kontakcie - 100 zł w prezencie na zabieg Kwas Hialuronowy (Wypełniacz)” dotyczy zabiegów Kwas 
Hialuronowy (Wypełniacz) z oferty Kliniki Miracki, ujętych w cenniku obowiązującym w terminie: 21.05.2018 (od godz. 
12.00) - 31.08.2018. (do godz. 23.59). 

2. Zabiegi można wykupić w rejestracji Kliniki lub dokonując przelewu na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia 
zapłaty na adres: rejestracja@klinikamiracki.pl 

Dane do przelewu: 
KLINIKA MIRACKI 
mBank 66 1140 2017 0000 4502 1309 6643 
tytuł przelewu: „Bądźmy w kontakcie - Kwas Hialuronowy  - imię nazwisko - nazwa zabiegu” 

3. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w placówkach sieci Klinika Miracki: 
a) Al. Wilanowska 67, 02-675 Warszawa, 
b) Ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, 
c) Al. KEN 54, 02-765 Warszawa. 

4. Promocja nie łączy się z innymi kuponami Kliniki Miracki. 

5. Promocja łączy się z cenami promocyjnymi zabiegów Kwas Hialuronowy.  

6. Rabat uprawnia do jednorazowej zniżki.  

7. Promocja obejmuje wszystkie zabiegi Kwas Hialuronowy (Wypełniacz). Rabat udzielany jest na jeden dowolny zabieg z 
grupy zabiegów Kwas Hialuronowy (Wypełniacz). Rabat udzielany jest od łącznej wartości całego zabiegu niezależnie od 
tego, jakiej ilości ampułek użyto w zabiegu.  

8. Osoba posiadająca wykupiony zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Klinice Miracki. 

9. Promocja jest ważna do 31.08.2018 r. do godziny 23.59. 

10. W przypadku płatności przelewem, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na 
dokumencie potwierdzającym płatność. 

11. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.  

12. Wykupione zabiegi można wykonać do 31.08.2018 r. Po tym czasie wszystkie niewykorzystane kupony tracą ważność.  

 

Administratorem danych jest Klinika Miracki s.c. z siedzibą w Warszawie Al. Wilanowska 67  

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 Kontaktu sms przypominającego o umówionej wizycie.  

 Kontaktu telefonicznego przypominającego o umówionej wizycie. 

 Kontaktu email z wysłanym newsletterem. 

 Kontaktu sms z wysłanym newsletterem.  

 Udostępnianie moich danych osobowych (danych osobowych pacjenta) firmie współpracującej: SlimmeD Karina Dudek-Miracka, w procesie 
świadczenia usług kosmetycznych 

 
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są: upoważnieni pracownicy Administratora Danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 
nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego. 

Dane osobowe podawane obowiązkowo: 

 Imię i nazwisko pacjenta, 

 Adres e-mail, 

 Telefon. 
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:  

 Dostępu do danych; 

 Sprostowania danych; 

 Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; 

 Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; 

 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; 

 Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.  

 


