
 

 

REGULAMIN WYDARZENIA  

"Black Week" 21-25.11.2022 R. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Black Week" („Wydarzenie”) jest Centrum Medyczne Mediconcept sp. z 

o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzycka 94, 53-020 Wrocław. 

2. TERMIN I MIEJSCE 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-25 listopada 2022 r. na terenie Centrum Medycznego Mediconcept. 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

1. Administratorem danych będzie Centrum Medyczne Mediconcept Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 

(KRS: 0000708691). 

2. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, data 

urodzenia, PESEL, miasto zamieszkania, numer telefonu. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych  

w Regulaminie jest dobrowolne. 

4. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich aktualizowania. 

5. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres inspektor@mediconcept.pl 

7. PROMOCJE 

1. Promocja Black Week oznacza możliwość zakupu wybranych usług i zabiegów w obniżonej cenie. 

2. Promocja Black Week (zwana dalej: Promocja) odbywa się w dniach 21-25 listopada 2022 r. w siedzibie Centrum 

Medycznego Mediconcept oraz w dniach 21-25 listopada 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikowania się 

na odległość (telefon, mail). 

3. W przypadku rezygnacji z zabiegu zakupionego w ramach Promocji zakupionej stacjonarnie w siedzibie 

Mediconcept, zwrot środków pieniężnych następuje wyłącznie na bon podarunkowy do wykorzystania w placówce 

Mediconcept. Zwrot środków zabiegu zakupionego w Promocji nie może nastąpić w gotówce lub na kartę. 

4. Zabiegi i usługi wykupione w ramach Promocji należy wykorzystać lub wykonać pierwszy zabieg  

z serii zabiegów (w przypadku zakupu usługi pakietowej) do końca roku kalendarzowego tj. do 31 grudnia 2022 r.  

5. Sposobem na udział w Promocji jest wyrażenie chęci skorzystania z Promocji oraz zakup zabiegu w promocyjnej 

cenie. 

6. Do wyrażenia chęci skorzystania z Promocji służą poniższe kanały komunikacyjne: 

1) E- mail: centrum@mediconcept.pl 

2) Numer telefonu: +48 71 362 86 41 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne uniemożliwiające wyrażenie chęci 

skorzystania z Promocji na odległość. 

8. Osobie korzystającej z Promocji, która zawarła umowę na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

 



 

9. Niniejszy Regulamin w sposób wyłączny reguluje zasady korzystania z Promocji. Na życzenie klienta może zostać 

udostępniony w recepcji Centrum Medycznego Mediconcept. 

10. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z tym, iż kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu  

i akceptuje go w całości. 

11. Centrum Medyczne Mediconcept zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 roku. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w 

materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego,  

w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.). 

2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i 

że w pełni je akceptuje. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.mediconcept.pl 
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