
Regulamin promocji „500 zł rabatu na zabieg implantologiczny”

§ 1 . Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest firma Specjalistyczna Klinika Stomatologiczna Elżbieta 
Dembowska,  al. Bohaterów Warszawy 11b/5, 70-370 Szczecin, NIP: 8511028452, REGON: 
810850600

2. Fundatorem promocji jest organizator.
3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook oraz Google. 

Serwis facebook.com i Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 
związane z organizacją promocji na łamach serwisu.

 § 2 . Warunki uczestnictwa

1. Z promocji mogą skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, które otrzymały ofertę poprzez 
wypełnienie formularza kontaktowego na stronie https://dembowska.eu/oferta-specjalna/
implantologia/ oraz z którymi skontaktowała się rejestracja w celu umówienia terminu wizyty 
konsultacyjnej. 

2. Promocja trwa od 19.12.2022 do odwołania.
3. Udział w promocji jest dobrowolny. 

§ 3 . Zasady promocji 

1. Promocja dotyczy wykonania zabiegu implantologicznego - wszczepienia implantu, bez 
dodatkowych procedur, np. argumentacji kości, czy wstawienia korony, które są dodatkowo 
płatne. Po umówieniu się na wizytę konsultacyjną zgodnie z ustępem 2, puntem 1, uczestnik 
promocji otrzyma 500 zł rabatu na wykonanie zabiegu.

2. Uczestnik promocji może dokonać zakupu podczas wizyty w klinice, jak również może złożyć i 
sfinalizować zamówienie online lub telefonicznie. 

3. Aby skorzystać z promocji, uczestnik musi podać swoje dane w celu weryfikacji. 
4. Uczestnik promocji może zakupić zabieg dla osoby trzeciej (np. w prezencie). 
5. Z usługi objętej promocją należy skorzystać do 3 miesięcy od daty zakupu. 
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym pakietami, nie mniej jednak osoba może 

brać udział w innych aktywnych promocjach. 
7. Warunkiem objęcia kwoty promocją jest jedna płatność na planowane usługi. 

§ 4 . Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 
promocji prosimy zgłaszać mailowo na adres: klinika.dembowska@gmail.com

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W 
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Promocja „500 zł rabatu na zabieg implantologiczny”). 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 
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§ 5 . Obowiązek informacyjny 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników promocji jest 
Specjalistyczna Klinika Stomatologiczna Elżbieta Dembowska, al. Bohaterów Warszawy 11b/5, 
70-370 Szczecin, NIP: 8511028452, REGON: 810850600. W sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: 
klinika.dembowska@gmail.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji 
na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostaną zebrane przez Opiekunów Pacjenta Dental 
Medicenter oraz Best Dent, fanpage lub reklamy na Facebooku i Google. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji promocji, w tym 
realizacji usługi, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

§ 6 . Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie organizatora. 

4. Biorąc udział w promocji, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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