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Łódź, dnia 18 września 2017 r. 

                        

Regulamin programu „Ambasadorka Dermokliniki” 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady programu „Ambasadorka Dermokliniki”, zwanego dalej 

„programem”. 

2. Program przeznaczony jest dla Klientek Dermokliniki, które za jego pośrednictwem mogą 

rekomendować Dermoklinikę, efekty zabiegów i programów leczenia realizowanych w klinice, a za 

udzieloną rekomendację otrzymać uznanie w postaci zniżki na dowolnie wybraną usługę. 

§ 2 Definicje 

Organizator: organizatorem jest „Dermoklinika-Centrum Medyczne s.c. M. Kierstan, J. Narbutt,  

A. Lesiak", z siedzibą w: 90-436 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 93, NIP 7252029515, REGON 100926214, 

reprezentowanym przez: Monikę Kierstan, Joannę Narbutt, Aleksandrę Lesiak. 

 

Ambasadorka Dermokliniki: program, który działa na zasadzie pozytywnej rekomendacji. Polecana 

jest Dermoklinika; realizowane tu konsultacje, programy leczenia i zabiegi dostępne w ramach jej 

oferty. Ambasadorkami Dermoliniki mogą zostać Pacjentki, które są zadowolone z efektów 

realizowanych usług i polecą ofertę bliskiej osobie. 

Uczestnik przystępujący: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i na skutek polecenia Ambasadorki 

chce skorzystać z usługi będącej w ofercie Dermokliniki. Uczestnik przystępujący otrzymuje 50 % zniżkę 

od ceny zawartej w cenniku na pierwszą dowolnie wybraną procedurę medyczną, konsultację czy 

zabieg. Zniżka przyznawana jest w celu wypróbowania usług stanowiących ofertę Dermokliniki. 

Uznanie: ambasadorka, która skutecznie zarekomenduje uczestnikowi przystępującemu Dermoklinikę, 

otrzymuję zniżkę w wysokości 50% od ceny zawartej w cenniku na dowolnie wybraną procedurę 

medyczną, konsultację czy zabieg.   

Rabat na start: zniżka przyznawana uczestnikowi przystępującemu na dowolnie wybrany pierwszy 

zabieg lub konsultację, której w celu wypróbowania usług stanowiących ofertę Dermokliniki. 
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Skuteczna Rekomendacja: przez pojęcie „skutecznej rekomendacji” rozumie się polecenie przez 

„Ambasadorkę Dermokliniki” usług z oferty kliniki osobie trzeciej, w taki sposób, że osoba, której 

polecane są usługi, przystąpi do programu, stając się jednocześnie uczestnikiem przystępującym 

i skorzysta z pierwszej usługi na preferencyjnych warunkach. 

 

§ 3 Zasady Programu 

 

1/ Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i które są Pacjentkami 

Dermokliniki. 

 

2/ Czas trwania programu: przedsięwzięcie ma charakter stały, trwa od dnia 19.09.2017 roku do 

odwołania. 

 

3/ „Ambasadorką Dermokliniki” może zostać każda osoba zadowolona z usług Dermokliniki, która chce 

polecić je innym osobom. 

 

4/ Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. 

 

5/ Przystąpienie do programu może nastąpić w dowolnym momencie jego trwania. 

6/ Program polega na udzielaniu rekomendacji programów leczenia, procedur medycznych, konsultacji 

lub zabiegów przez Pacjentkę Dermokliniki, która w ramach programu staje się „Ambasadorką”. 

Ambasadorka poleca Dermoklinikę bliskiej osobie. Skuteczna rekomendacja skutkuje przyznaniem jej 

uznania w wysokości 50% rabatu na dowolnie wybraną usługę z oferty Dermokliniki. Również osoba, 

której polecono Dermoklinikę i która zechce wziąć udział w programie, stając się uczestnikiem 

przystępującym, uzyskuje „Rabat na start” w wysokości 50% zniżki na dowolnie wybraną pierwszą 

usługę. 

7/Ambasadorka może polecać Dermoklinikę dowolną ilość razy. Każda osoba, która wskutek polecenia 

staje się uczestnikiem przystępującym i uczestniczy w programie, nabywa prawo do uznania - zniżki 

przyznawanej za uczestnictwo. Ambasadorka niezależnie od ilości skutecznych rekomendacji 

premiowana jest jednorazowo, za przystąpienie do programu. 

8/ Uczestnictwo w programie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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9/ W celu właściwego przeprowadzenia programu, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, 

Dermoklinika będzie przetwarzała ich dane osobowe w niezbędnym zakresie, na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

poz. 926 z późn. zm.). 

10/ Uczestnicy dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

programu, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Każdy uczestnik potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu 

prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Dermoklinikę (administratora danych) oraz do 

ich aktualizacji.  

 

11/ Dermoklinika zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach tych 

poinformuje uczestników 14 dni przed ich wprowadzeniem. 

12/ W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

 

 


