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ZBIORCZY REGULAMIN PROMOCJI Z OKAZJI BLACK WEEK 2022 

§ 1. Organizator Promocji 

1. Organizatorem promocji jest Sublimed sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 44, 30 – 317 

Kraków,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  – 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000694858; NIP: 6762535895; 

REGON: 368258182, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.  

2.  Promocje  prowadzone  są  za  pośrednictwem  punktu  sprzedaży  –  Centrum Medyczne  Sublimed, 

mieszczącego się przy ul. Skwerowej 44, w (30‐317) Krakowie w godzinach otwarcia Centrum, tj. 9:00‐

21:00 w dni powszednie. 

§ 2. Czas trwania Promocji 

1. Promocje są prowadzone na terytorium Rzeczpospolitej i mają zasięg ogólnopolski.  

 2. Promocja obowiązują w dniach:  

a/ 21‐30.11.2022, na zabieg:  resurfaceing twarzy PIXEL CO2 

b/ 22‐30.11.2022, na zabieg z biostymulatory tkankowe 

c/ 23‐30.11.2022, na zabieg: depilacja laserowa Vectus 

d/ 24‐30.11.2022, na zabieg : osocze bogatopłytkowe  

e/ 25.11.2022 – 10% na wszystkie zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, nieobjęte 

inną promocją 

f/ 27 – 30.11.2022 na zabieg: laserowe odmładzanie twarzy Clearlift; pakiet 4 zabiegów w cenie 3 

zabiegów 

na zasadach określonych poniżej, w § 5.  

§ 3. Uczestnicy Promocji  

1.  Uczestnikami  Promocji  mogą  być  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  posiadające  pełną  zdolność  do 

czynności  prawnych,  będące  konsumentami w  rozumieniu  art.  22(1)  Kodeksu  cywilnego  (tj.  osoby 

fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością 

gospodarczą lub zawodową), zwane dalej „Uczestnikami”.  

2. Uczestnictwo w Promocjach jest dobrowolne.  

3. W Promocjach nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy lub osoby 

zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w placówkach medycznych prowadzonych 

przez Organizatora.  

§ 4. Cel promocji 

1. Celem promocji jest promowanie usług świadczonych przez Organizatora, poprzez ich sprzedaż w 

promocyjnej cenie.  
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§ 5. Zasady promocji 

1. W  ramach  Promocji  na  zabieg:  resurfaceing  twarzy  PIXEL  CO2,  określonej  w  niniejszym 

Regulaminie, Uczestnikowi, który spełnia warunki Promocji oraz który dokona w terminie od 

21 do 30 listopada 2022 roku zakupu usługi wykonania zabiegu  resurfaceing twarzy PIXEL CO2, 

a także w tymże terminie uiści na rzecz Organizatora cenę zakupu usługi, przyznany zostanie 

rabat w wysokości 20% ceny katalogowej usługi brutto.   Pula  zabiegów przeznaczonych na 

promocję: 20 

2. W ramach Promocji, określonej w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi, który spełnia warunki 

Promocji  oraz  który  dokona  w  terminie  od  22  do  30  listopada  2022  roku  zakupu  usługi 

wykonania zabiegu  z użyciem 1 strzykawki preparatu Ejal 40 lub , Revok 50, a także w tymże 

terminie uiści na rzecz Organizatora cenę zakupu usługi, przyznany zostanie rabat w wysokości 

20% ceny katalogowej usługi brutto. Pula preparatów przeznaczonych na promocję: Ejak40 – 

6 szt; Revok50 – 6 szt 

3. W ramach Promocji na  zabieg: depilacji  laserowej  laserem Vectus, określonej w niniejszym 

Regulaminie, Uczestnikowi, który spełnia warunki Promocji oraz który dokona w terminie od 

23 do 30  listopada 2022 roku zakupu usługi wykonania zabiegu depilacji  laserowej  laserem 

Vectus 3 obszarów ciała, a także w tymże terminie uiści na rzecz Organizatora cenę zakupu 

usługi, przyznany zostanie rabat w wysokości 100 % wartości usługi depilacji najmniejszego 

spośród  3  wybranych  przez  Uczestnika  obszarów  ciała.  Pula  zabiegów  przeznaczona  na 

promocję: 30 zabiegów 

4. W ramach Promocji na zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego, określonej w niniejszym 

Regulaminie, Uczestnikowi, który spełnia warunki Promocji oraz który dokona w terminie od 

24  do  30  listopada  2022  roku  zakupu  usługi  wykonania  zabiegu  z  użyciem  osocza 

bogatopłytkowego, a także w tymże terminie uiści na rzecz Organizatora cenę zakupu usługi, 

przyznany  zostanie  rabat  o wartości  300  zł  od  każdej  ampułki  osocza od  ceny  katalogowe, 

niezrabatowanej.  Niniejsza  promocja  dotyczy  wyłącznie  zabiegów  wykonanych  przez  lek. 

Aleksandrę Kaszuba. Pula zabiegów przeznaczonych na promocję: 30 szt 

5. W ramach Promocji na dowolnie wybrany (i nie objęty inną promocją opisaną w niniejszym lub 

innym  regulaminie  Organizatora)  zabieg  z  zakresu  kosmetologii  lub medycyny  estetycznej, 

określonej w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi, który spełnia warunki Promocji oraz który 

dokona w dniu 25 listopada 2022 roku zakupu usługi wykonania zabiegu z zakresu kosmetologii 

lub medycyny estetycznej, a także w tymże terminie uiści na rzecz Organizatora cenę zakupu 

usługi, przyznany zostanie rabat w wysokości 10% wartości usługi wykonania zabiegu. Niniejsza 

promocja  nie  łączy  się  z  innymi  promocjami  Organizatora,  w  tym  w  szczególności  z 

promocjami,  o  których  mowa  w  §  5  ust.  1  –  4  i  6  niniejszego  Regulaminu.  Promocja  nie 

obejmuje  drugiej  i  kolejnej  ampułko‐strzykawki  preparatów  kwasu  hialuronowego.  W 

przypadku zabiegów z użyciem toksyny botulinowej pobierana jest opłata w wysokości 1000 

zł,  która  stanowi  zadatek  do  zabiegu.  Pozostała  kwota wynikająca  z  użycia właściwej  ilości 

jednostek toksyny botulinowej zostanie uiszczona przez Uczestnika w dniu zabiegu 

6. W ramach Promocji na zabieg laserowe odmładzanie twarzy Clearlift, określonej w niniejszym 

Regulaminie, Uczestnikowi, który spełnia warunki Promocji oraz który dokona w terminie od 

27  do  30  listopada  2022  roku  zakupu  pakietu  4  zabiegów  laserowego odmładzanie  twarzy 

Clearlift, a także w tymże terminie uiści na rzecz Organizatora cenę zakupu usług, przyznany 
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zostanie rabat w wysokości 650 zł brutto od ceny katalogowej, niezrabatowanej. Pula zabiegów 

przeznaczonych na promocję: 30 

7. Zakup  usług możliwy  jest w  godzinach  otwarcia  placówki medycznej  –  Centrum Medyczne 

Sublimed, mieszczącej się przy ul. Skwerowej 44 w Krakowie, tj. od 9:00 do 21:00.  

8. Celem wzięcia udziału w Promocjach, określonych w niniejszym Regulaminie, należy ustalić 

termin  wykonania  zakupionej  usługi  na  termin  przypadający  nie  później  niż  na  dzień 

31.12.2022r.  

9. Zapłata ceny zakupionej usługi może nastąpić:  

a) gotówką/kartą/BLIKIEM w placówce medycznej – Centrum Medyczne Sublimed, mieszczącej 

się przy ul. Skwerowej 44 w Krakowie, lub 

b) przelewem na rachunek bankowy Sublimed sp. z o.o. o numerze: : PL61 1750 0012 0000 

0000 3983 4189 BNP Paribas wówczas jednak należy na adres recepcja@sublimed.pl 

przesłać, w terminie 3 dni od dnia uiszczenia zapłaty, potwierdzenie wykonania przelewu, lub 

c) telefonicznie, za pomocą płatności BLIK na numer konta bankowego 

§ 6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy od umowy zawartej na odległość 

1. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy sprzedaży usług zakupionych w ramach 
niniejszej Akcji Promocyjnej w oparciu o art. 27 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumenta, Organizator dokona zwrotu środków Uczestnikowi Promocji w tej samej formie, w której 
nastąpiła płatność  za  zwracane produkty, w  kwocie  równej  łącznej wartości  brutto  zamówienia po 
uwzględnieniu  otrzymanego  przez  Uczestnika  rabatu.  Zwrotu  środków  Organizator  dokona 
niezwłocznie,  a  w  każdym  przypadku  nie  później  niż  14  dni  od  dnia,  w  którym  zostaliśmy 
poinformowani  o  Państwa  decyzji  o  wykonaniu  prawa  odstąpienia  od  umowy.  Zwrotu  płatności 
dokonamy  przy  użyciu  takich  samych  sposobów  płatności,  jakie  zostały  przez  Państwa  użyte  w 
pierwotnej  transakcji,  chyba  że  wyraźnie  zgodziliście  się  Państwo  na  inne  rozwiązanie;  w  każdym 
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji 
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

 

 § 7. Dane osobowe Uczestników 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób  składających  reklamacje  związane  z 
Promocją jest Sublimed sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 44, 30 – 317 Kraków, wpisana 
do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w 
Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy,  pod  numerem  KRS:  0000694858;  NIP:  6762535895;  REGON: 
368258182. 

2. Dane osobowe Uczestników, tj. imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, numer telefonu, 
adres  e‐mail,  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Promocji,  w  tym    w 
szczególności  w  celu  komunikacji  z  Uczestnikami,  w  celu  wydania  nagród  oraz  w  celach 
sprawozdawczości  podatkowej.  Podstawą  prawną  przetwarzania  jest  niezbędność  dla  realizacji 
prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO),  polegającego  na 
przeprowadzeniu  Promocji.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  w  celach  sprawozdawczości 
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podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO).  

3.  Dane  osobowe  osób  składających  reklamacje,  tj.  imię,  nazwisko,  adres  e‐mail,  adres 
korespondencyjny oraz  inne dane osobowe podane w  treści  reklamacji,  będą przetwarzane w celu 
ustosunkowania  się  do  reklamacji  i  przekazania  odpowiedzi.  Podstawą  prawną  przetwarzania  jest 
niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią. 

4. Dane osobowe Uczestników oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu 
ustalenia  lub  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  takimi  roszczeniami  przez  Administratora  – 
podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  niezbędność  dla  realizacji  prawnie  uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 
w  Promocji  i  otrzymania  nagrody,  a  w  przypadku  osoby  składającej  reklamację  –  niezbędne  do 
ustosunkowania  się  do  niej  i  przekazania  odpowiedzi.  Niepodanie  wymaganych  danych  przez 
Uczestników  powoduje  brak  możliwości  wzięcia  udziału  w  Promocji  i  otrzymania  nagrody,  a  w 
przypadku  osoby  składającej  reklamację  –  brak  możliwości  rozpatrzenia  reklamacji  przez 
Administratora. 

6.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  celów  przetwarzania,  a w 
zakresie w  jakim dane osobowe przetwarzane  są  na podstawie niezbędności  dla  realizacji  prawnie 
uzasadnionego  interesu  Administratora  –  do  czasu  zgłoszenia  przez  osobę,  której  dane  dotyczą, 
skutecznego  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych.  Okres  przetwarzania  danych 
osobowych  może  zostać  każdorazowo  przedłużony  o  okres  przedawnienia  roszczeń,  jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń  lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie 
i przez czas wymagany przepisami prawa. 

7. We wszystkich  sprawach  związanych  z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych 
należy kontaktować się pod adresem e‐mail: recepcja@sublimed.pl .  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, 
dostawcom  usług  księgowych,  dostawcom  usług  prawnych.  Wszystkie  podmioty,  którym  będą 
przekazywane dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji, będą je przetwarzać na 
podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora. 

9.  Osobom,  których  dane  osobowe  są  przetwarzane  przysługują  następujące  prawa  związane  z 
przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii, 

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją 
szczególną  sytuację  –  w  przypadkach,  kiedy  Administrator  będzie  przetwarzał  dane  osobowe  na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  
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f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

10.  Osoby,  których  dane  są  przetwarzane  mogą  realizować  prawa,  o  których  mowa  powyżej, 
kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 7 powyżej. 

11.  Osobie,  której  dane  są  przetwarzane,  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu 
nadzorczego.  Organem  nadzorczym  w  Polsce  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul. 
Stawki 2, 00‐193 Warszawa. 

12.  Dane  osobowe  przetwarzane  w  związku  z  organizacją  Promocji  nie  będą  przekazywane  poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

14. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie 
bądź drogą mailową na adres recepcja@sublimed.pl o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. 

  

§ 8. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem 
na  adres  Organizatora  lub  drogą  mailową  na  adres: recepcja@sublimed.pl  w  terminie  do  dnia 
10.01.2023r.   

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji. 

3.  Złożone  reklamacje  rozpatrywane  będą  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej 
formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Niniejsze postanowienie 
nie wpływa na prawa Uczestników Akcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, organizowanymi przez Organizatora.  

2.   Aktualny  regulamin Promocji dostępny będzie na stronie  internetowej www.sublimed.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 

3. Dodatkowe informacje o Promocji będą udzielane pod numerem telefonu: 12 35 22 800 oraz pod 
adresem e‐mail: recepcja@sublimed.pl . Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00‐
21:00. 

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
polskiego prawa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy 
to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w szczególności w 
następujących okolicznościach:  

a) w  przypadku  zmiany  istniejących  lub  wprowadzenia  nowych  przepisów  prawa,  które mają 
bezpośredni wpływ na  treść Regulaminu, w  szczególności na przeprowadzenie Promocji  na 
zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;  

b) w przypadku dokonania zmian na korzyść Uczestników Akcji.  



 
 

 
Sublimed Sp. z o.o. 
 
Ul. Skwerowa 44  tel: +48 12 35 22 800  e‐mail: recepcja@sublimed.pl 
30‐317 Kraków   tel: +48 505 321 514  www.sublimed.pl  

5. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na 
stronie internetowej: www.sublimed.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

 

 

 


