REGULAMIN PROMOCJI „KONIEC ROKU SZKOLNEGO”

§1
Definicje
Organizator i realizator – Babka Medica Sp. z o.o. Sp. k.. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Słomińskiego 19/517, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491764 (dalej jako „Babka Medica”),
Uczestnik promocji – opiekun prawny nieletniego pacjenta umówionego na konsultację
pediatryczną,
Promocja – rabat udzielany na konsultacje pediatryczne, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie,
Konsultacje pediatryczne – określone przez Organizatora i realizatora promocji konsultacje
pediatryczne, mieszczące się w jego ofercie,
Newsletter Babka Medica – usługa świadczona drogą elektroniczną realizowana według
"Regulaminu Newsletter" (dostępny na www.babkamedica.pl oraz w wersji papierowej w recepcji
przychodni), która polega na wysyłaniu informacji o charakterze informacyjno- handlowym na
adres e-mail należący do Uczestnika promocji.
§2
Uczestnictwo w promocji
1. W akcji promocyjnej może wziąć udział opiekun prawny nieletniego pacjenta umówionego na
konsultację pediatryczną, który zamówiła usługę Newsletter Babka Medica i korzysta z tej usługi w
okresie trwania Promocji.
§3
Zakres i czas trwania promocji
1. Promocja polega na przyznaniu 5% rabatu od ceny regularnej na konsultacje pediatryczne. Rabat
dotyczy konsultacji, które odbędą się od 01 do 30 czerwca 2017r.
§4
Miejsce realizacji
1. Miejscem realizacji konsultacji w ramach Promocji wskazanych w § 3 jest placówka medyczna
Organizatora i realizatora promocji – Przychodnia "Babka Medica" NZOZ– ul. Słomińskiego
19/517, 00-195 Warszawa.
§5
Przystąpienie do Promocji
1. W celu skorzystania z promocji osoba, o której mowa w § 2 musi zapisać dziecko na konsultację
pediatryczną, zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz uiścić opłatę za usługę w
promocyjnej kwocie w recepcji Przychodni.
2. Z promocji skorzystać mogą pacjenci zgłaszający chęć odbycia konsultacji pediatrycznej na
zasadach komercyjnych. Promocji nie podlegają usługi w ramach Towarzystw
Ubezpieczeniowych.
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3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Jeśli pacjent nie akceptuje Regulaminu Promocji
może umówić konsultację na zasadach ogólnych, tj. za odpłatnością określoną w cenniku bez
Promocji.
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§6
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Organizator i realizator.
W celu realizacji Promocji Uczestnik Promocji udostępnia Organizatorowi i realizatorowi
swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych określonych w pkt. 2 jest dobrowolna, ale brak jej
wyrażenia skutkuje nieotrzymaniem rabatu. Podane adresy e-mail nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
Uczestnikowi Promocji przysługują prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania.
Uczestnik Promocji może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania swoich
danych, ale w takim przypadku straci możliwość korzystania z promocji.
§7
Postanowienia końcowe
Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
promocji na osoby trzecie.
Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Promocji określonych w niniejszym
Regulaminie powoduje niemożność skorzystania z rabatu.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Organizator i realizator Promocji zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub
odwołania Promocji. Zawieszenie lub odwołanie Promocji nastąpi poprzez umieszczenie
pisemnej informacji w siedzibie Babka Medica lub na stronie internetowej Babka Medica.
Zawieszenie lub odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na uprawnienia do skorzystania
z Promocji tych Uczestników, którzy przed dniem ogłoszenia o zawieszeniu lub odwołaniu
Promocji, spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji.



TAK/NIE (* Akceptuję postanowienia regulaminu niniejszej Promocji.



TAK/NIE (* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
niniejszej Promocji.



TAK/NIE (* Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Organizatora w
celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter).

Adres e-mail Uczestnika promocji

Podpis Uczestnika promocji

………………………………………………………..

………………………………………………….

(* - niepotrzebne skreślić
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