REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Promocji Świątecznej jest North Medial Holding Sp. z o.o. Nasza Grupa
Medyczna Sp. k. z siedzibą przy ul. Dworcowej 11B Wrocław 50-456, identyfikującą się
numerem NIP 8971865550, KRS dalej zwaną „Organizatorem”.
2. Promocja Świąteczna prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja Świąteczna rozpoczyna się dnia 14.12.2020 r. r. godz. 8:00:00 , a kończy się dnia
31.12.2020 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
§2 Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Promocji Świątecznej jest dobrowolny.
2. W Promocji Świątecznej może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art.
22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść
b) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z usług
Przychodni Nasz Gabinet i wzięcia udziału w Promocji Świątecznej poprzez zgłoszenie
swojego udziału w Promocji
c) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
d) podała imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany
Bon Upominkowy o wartości 100 zł na Wszywkę Premium lub Bon Upominkowy o
wartości 200 zł na Wszywkę GOLD, w zależności od decyzji Uczestnika Promocji
Świątecznej
3. Aby móc skorzystać z Promocji Świątecznej, wykorzystując Bon Podarunkowy, należy
okazać go lekarzowi podczas wizyty w gabinecie, w umówionym podczas rejestracji
terminie wraz z unikatowym kodem otrzymanym w wiadomości e-mail.
4. Uczestnikiem Promocji Świątecznej może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki
określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
5. Z udziału w Promocji Świątecznej wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i
pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu
niniejszej Promocji na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej
rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
6. W Promocji Świątecznej wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zatelefonują na
Infolinię i zarejestrują się podczas kontaktu telefonicznego z Konsultantem, na jeden z
dwóch wymienionych w §2 ust. 2c zabiegów Wszywki, w okresie trwania Promocji
Świątecznej tj. od 14. 12.2020 r do dnia 31.12.2020 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu ze względów
medycznych i wówczas bon będzie możliwy do zrealizowania w terminie 4 dni od dnia
wykonanej konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim, nie później jednak niż
31.12.2020 r .
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8. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wykonania zabiegu przez lekarza
ze względów zdrowotnych i wówczas bon traci ważność.
§3 Bony podarunkowe w Promocji Świątecznej
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Promocji Świątecznej, Organizatorzy
wygenerowali unikatowe kody do każdego z Bonów o wartości 100 zł na Wszywkę
Premium oraz o wartości 200 zł na Wszywkę GOLD.
2. Po stronie Organizatora leży kontrolowanie wydawania unikatowych kodów, które wraz
z wybranym przez Uczestnika Promocji Świątecznej Bonem o wartości 100 lub 200 zł,
będą wysyłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
3. Do zadań Organizatora należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Promocji
Świątecznej, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących niniejszej
Promocji, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia
roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5. Po zakończeniu Promocji, Bony Podarunkowe oraz unikatowe kody, które nie zostały
wykorzystane, zostaną dezaktywowane.
6. Bony upominkowe w Promocji Świątecznej są zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
7. Warunkiem otrzymania Bonu Upominkowego o wartości 100 zł lub 200 zł, jest
przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika podczas rejestracji prawidłowych danych,
a w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz prawidłowego
adresu e-mail.
8. W przypadku nie przekazania przez Uczestnika Promocji Świątecznej wszystkich
niezbędnych danych, wskazanych w §2 ust. 2 d i §3 ust. 7, Organizator zgodnie z
Regulaminem może odmówić Uczestnikowi wzięcia udziału w niniejszej Promocji.
9. W przypadku przekazania nieprawidłowych danych przez Uczestnika Promocji
Świątecznej wskazanych w §2 ust. 2 d i §3 ust. 7 Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za brak dostarczenia Bonu Upominkowego i unikatowego kodu
promocyjnego w niniejszej Promocji.
10. Brak możliwości przekazania Bonu Promocyjnego i unikatowego kodu, o których mowa
w §3 ust. 8 i ust. 9, wyniknął bowiem wyłącznie z niepodania lub nieprawidłowego
podania przez Uczestnika danych, zgodnych z niniejszym Regulaminem i wymaganych do
doręczenia Bonu Upominkowego i unikatowego kodu.
11. Każdy Bon Promocyjny o wartości 100 zł lub 200 zł, zostanie zrealizowany przez
Uczestnika wyłącznie jeden raz w terminie od 14. 12.2020 r do dnia 31.12.2020 r.
12. Fundatorem Bonów Promocyjnych na Wszywkę Premium o wartości 100 zł i Wszywkę
GOLD o wartości 200 zł, jest Organizator.
13. Uczestnik niniejszej Promocji nie może przenieść praw do przyznanego upominku na
osobę trzecią.
14. W Promocji Świątecznej można otrzymać Bon Upominkowy tylko jeden raz.
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15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Bonu Upominkowego na
nagrodę pieniężną.
§4 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail: kontakt@nasz-gabinet.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja
umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie
rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji Świątecznej, przesłania Bonu Upominkowego wraz z
unikatowym kodem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w przypadku
Uczestników powiadomienia ich o umówionej wizycie i/lub kontakcie potwierdzającej
dana wizytę i/lub jej przełożenie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny
udziału w niniejszej Promocji i przesłania Bonu Upominkowego wraz z unikatowym kodem,
w zakresie danych identyfikacyjnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji Świątecznej, a po jej
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż przez 5
lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję.
6. Organizator realizuje prawa Uczestników, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo
cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@nasz-gabinet.pl
8. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych podczas trwania
Promocji Świątecznej przed zrealizowaniem Bonu Upominkowego, Uczestnik przestaje być
automatycznie biorącym udział w niniejszej Promocji, co oznacza brak możliwości
skorzystania z Bonu Upominkowego.
9. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty
z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy
publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
10. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 5 Reklamacje
1. Uczestnikom Promocji Świątecznej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z
dopiskiem „Reklamacja: Promocja Świąteczna” na adres e-mail: reklamacje@naszgabinet.pl lub adres korespondencyjny Organizatora.
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2. W przypadku wniesienia reklamacji jak w § 5 ust. 1 na adres e-mail: reklamacje@naszgabinet.pl Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację
na podany adres e-mail Uczestnika.
3. W przypadku wniesienia reklamacji jak w § 5 ust. 1 adres korespondencyjny Organizatora,
Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na adres
podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§6 Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2020 r.
2. Promocja Świąteczna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy
o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn.
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do
tej ustawy.
3. Organizator Promocji Świątecznej nie ponosi odpowiedzialności za brak adresu e-mail lub
brak możliwości przesłania przez Organizatora Kuponu Promocyjnego i unikatowego kodu
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub z przyczyn, na które Organizator
nie ma wpływu.
4. Regulamin Promocji Świątecznej udostępniony jest w czasie trwania niniejszej pod postem
promocyjnym na stronie www.nasz-gabinet.pl w zakładce Promocje.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem niniejszej
Promocji.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
zgodnie z przepisami prawa.
7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych
przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn
dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
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