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REGULAMIN PROMOCJI w ramach specjalnej Akcji "Porozmawiajmy o korzyściach laseroterapii" przy zakupie 

dowolnego pakietu zabiegów laserowych na: 1 zabieg DERMACLEAR lub HYDRAFACIAL MIKRODERMABRAZJA 

WODNA z aplikacją specjalistycznych substancji aktywnych na obszar twarzy w cenie 250zł, 55% taniej oraz 1 

wybrany zabieg toksyną botulinową AZZALURE o 200zł zł taniej: 1 obszar 450zł lub 2 obszary 900zł lub 3 obszary 

1100zł na zmarszczki: poprzeczne czoła, międzybrwiowe „lwie” oraz okolicy oczu – „kurze łapki”. 

 

KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:  

1. Promocja w ramach specjalnej Akcji "Porozmawiajmy o korzyściach laseroterapii" przy zakupie 

dowolnego pakietu zabiegów laserowych na: 1 zabieg DERMACLEAR lub HYDRAFACIAL MIKRODERMABRAZJA 

WODNA z aplikacją specjalistycznych substancji aktywnych na obszar twarzy w cenie 250zł, 55% taniej oraz 

1 wybrany zabieg toksyną botulinową AZZALURE o 200zł zł taniej: 1 obszar 450zł lub 2 obszary 900zł lub 3 

obszary 1100zł na zmarszczki: poprzeczne czoła, międzybrwiowe „lwie” oraz okolicy oczu – „kurze łapki”, 

zwana dalej Promocją, dotyczy zabiegu Dermaclear lub Hydrafacial z aplikacją specjalistycznych substancji 

aktywnych na obszar twarzy oraz 1 wybranego zabiegu toksyną botulinową AZZALURE o 200zł taniej w jednym, 

dwóch lub trzech wybranych obszarach, przy zakupie dowolnego Pakietu zabiegów laseroterapii ujętych w 

cenniku obowiązującym w terminie: 03.10. 2022 r. (od godz. 00:00) – 23.10.2022 r. (do godz. 23:59). 

Warunkiem skorzystania z Promocji jest uiszczenie opłaty za dowolny zabieg w pakiecie 3 lub 4 lub 6 zabiegów 

laseroterapii z oferty Kliniki Miracki w terminie od 03.10. 2022 r. (od godz. 00:00) – 23.10.2022 r. (do godz. 

23:59). 

2. W ramach Promocji osoba otrzymuje możliwość skorzystania z promocyjnej oferty na zabiegi: DERMACLEAR lub 

HYDRAFACIAL MIKRODERMABRAZJA WODNA z aplikacją specjalistycznych substancji aktywnych na obszar 

twarzy w cenie 250zł, 55% taniej oraz 1 wybrany zabieg toksyną botulinową AZZALURE o 200zł zł taniej: 1 obszar 

450zł lub 2 obszary 900zł lub 3 obszary 1100zł na zmarszczki: poprzeczne czoła, międzybrwiowe „lwie” oraz 

okolicy oczu – „kurze łapki” w dowolnej placówce Kliniki Miracki.  

 

3. Promocja dotyczy dwóch zabiegów. Pierwszy to DERMACLEAR lub HYDRAFACIAL MIKRODERMABRAZJA 

WODNA z aplikacją specjalistycznych substancji aktywnych na obszar twarzy. Drugi to wybrany 1 zabieg toksyną 

botulinową AZZALURE o 200zł zł taniej na: 1 obszar 450zł lub 2 obszary 900zł lub 3 obszary 1100zł na zmarszczki: 

poprzeczne czoła, międzybrwiowe „lwie” oraz okolicy oczu – „kurze łapki”. W ramach Promocji, Osoba może 

wykupić oba zabiegi lub wybrany z nich. 

 

4. Pakiety zabiegów laseroterapii są ujęte w cenniku obowiązującym w okresie trwania promocji i dotyczą 3 lub 4 

lub 6 zabiegów w zależności od urządzenia. Dotyczą następujących urządzeń: Again Deka, Thunder Quanta, 

Derma V Lutronic, Discovery Pico Quanta, Pico Plus Lutronic, PicoSure Cynosure, Excel V+ Cutera – Genesis V, 

Excel V+ Cutera, Excel V Cutera, Lavieen Wontech, Hybrid Alma, Harmony Alma DYE-VL PRO Special Edition, 

Harmony Alma ClearSkin Pro, Harmony Alma Dye-VL, Harmony Alma Clear Lift, Harmony Alma iPixel, Harmony 

Alma Acne, EpilMe Neauvia, Vectus Cynosure, Motus Deka, Icon Cynosure MAX G, Icon Cynosure 1540, Dualis 

SP Fotona, FemiLift Alma, CO2 Metrum Cryoflex, Lunula. 

 

5. Promocja może zostać zrealizowana wyłącznie w placówkach Kliniki Miracki:  

a) al. Wilanowska 67, 02-675 Warszawa,  

b) ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,  

c) al. KEN 54, 02-765 Warszawa,  

d) ul. Kaliny Jędrusik 7, 01-748 Warszawa.  

e) ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice. 
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6. Osoba, która wykupiła zabiegi z Promocji, w celu ich realizacji zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji 

terminu wizyty w Klinice Miracki, telefonicznie pod numerem: +48 221 030 030, mailowo: 

rejestracja@klinikamiracki.pl lub osobiście w dowolnej placówce Kliniki Miracki.  

7.  Promocja jest ważna do 23.10.2022 r. do godziny 23:59. 

8. Na wykonanie zabiegu z Promocji osoba ma 3 miesiące od daty zakupu. 

9. Z promocji mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie. 

10. W przypadku kiedy osoba, która wykupiła zabieg wykazuje przeciwwskazania do wykonania zabiegu, lekarz lub 

kosmetolog ma prawo odmówić wykonania zabiegu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.  

12. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.   

13. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Kliniki Miracki oraz na stronie www.klinikamiracki.pl/laseroterapia  
  

 
Administratorem danych jest Klinika Miracki s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 39A   
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.   

  
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:   

  
• upoważnieni pracownicy Administratora Danych   
• SlimmeD Karina Dudek-Miracka, w procesie świadczenia usług kosmetycznych  

  
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do podmiotów trzecich.  
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.  
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