
 

Regulaminokreślaogólne zasadyiwarunkikorzystania zpromocji„ZABIEGMIESIĄCA wanpaTu” 
 
 

§1POSTANOWIENIAOGÓLNE 
 

1. Organizatorem projektu jest anpaTu Sp. z o.o. ul Rolna 17/6 40-555 Katowice NIP: 634 297 24 
94(„Organizator”). 

2. Projekt prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zakup zabiegu miesiąca oznacza zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

4. Przedmiotem promocji jest zabieg(i), który w danym miesiącu zostanie wyróżniony  i 
określony mianem zabiegu miesiąca. 

5. Każdy Klient  może dokonać zakupu jednego zabiegu lub jednej serii zabiegowej dla siebie i wydolnej 
liczb zabiegów lub serii zabiegowych jeśli kupuje je jako bon podarunkowy dla innej osoby. 
Jednocześnie jedna osoba może wykorzystać maksymalnie jeden zabieg i/lub jedną serię zabiegową 
z danej promocji zabiegu miesiąca.  

6. Pozakupie,zabiegulubseriiniemożnazamienićnainny,chybażekosmetolog lub 
lekarzstwierdziprzeciwwskazaniedojegowykonaniai/lubnastąpiąuzasadnioneczynnikiniezależneunie

możliwiającewykonaniewybranychopcji,wówczas decyzja zmiany należy do kosmetologa/ lekarza. 

7. Z zakupionej serii zabiegowej może skorzystać wyłącznie właściciel1,  nie ma możliwości 
podzielenia serii na dwie osoby. 

8. Cena zabiegu miesiąca, może ulec zmianie wtrakcie trwania promocji, ale nie podlega negocjacji. 

9. W przypadku nie zrealizowania, z winy Klienta, zakupionej serii zabiegów lub pojedynczego 
zabiegu, terminie określonym w regulaminie, nie wykorzystane zabieg i przepadają. 
Wyjątkiem jest potwierdzona przez lekarza niezdolność do wykonania zabiegu lub 
udokumentowany pobyt na kwarantannie. 

10. Równowartość zabiegów niezrealizowanych terminowo z winy klienta, nie podlegają wymianie 
nagotówkę. 

11. Promocje miesiąca nie łączą się z innymi promocjami, jakie występują w anpaTu. 
 

§2.WARUNKI UCZESTNICTWAWPROMOCJI 

12. Z zabiegów miesiąca mogą skorzystać osoby, którespełniają kryteria: 

 nie posiadają przeciwwskazań do wykonania konkretnego zabiegu 

 dokonają płatności w ściśle określonym terminie, tj. najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 
oferty specjalnej na zabieg miesiąca. 

 Zapoznały się niniejszy regulaminem 

13. Klienci,którzy zdecydują się skorzystać z promocji zabiegu miesiąca zobowiązani są do; 

 Zapoznania się z niniejszym regulaminem 

 Uiszczeniaopłaty,ściśleokreślonejpromocją,wciągumiesiącaobowiązującejpromocji 

                                                
1 właściciel- osoba do której przypisany jest karnet/bon na serię zabiegową; właściciel nie jest równoznaczny z osobą 
kupującą.  



 

 Wykonania zabiegów w terminie określonym dla konkretnego zabiegu lub serii zabiegowej: 
-pojedynczy zabieg w odstępach określonych prze kosmetologa, ale nie dłużej niż do 60 
dniod datyzakupu 
- seria zabiegowa, do 90 dni od daty zakupu, chyba że kosmetolog zadecyduje inaczej, 
lub wystąpią czynniki uniemożliwiające wykonania zabiegu 

 Czas sfinalizowania wizyty może ulec zmianie jeśli 

-klient zostanie skierowany na kwarantannę 

-wystąpią inne przyczyny, nie zależne od żadnej ze stron. 
 

§3.ZOBOWIĄZANIEORGANIZATORA 

9. Organizator zobowiązuje się do: 

 wykonania zabiegu lub serii zabiegów ściśle objętej promocją 

 dokumentacji procesu zabiegowego i zmian zaistniałych na skórze. 

 dokonania modyfikacji planu zabiegowego, jeśli zajdą ku temu powody. 

 wszelkie publikowane treści, z wykorzystaniem wizerunku uczestnika nie będą obraźliwe 
i ośmieszające. 

 Organizator nie gwarantuje uzyskania efektu serii zabiegowej, zgodnej  
z oczekiwaniami uczestnika, jako, ze praca następuje na ludzkim organizmie  
i gwarantowanie efektu nie jest możliwe. Organizator gwarantuje jednak postępowanie  
z należytą starannością przy wykonywaniu zabiegów. 

 
 

§4DANEOSOBOWE 

10. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 
osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia projektu zgodnie z postanowieniami regulaminu 

 

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 

 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w 
zakresieochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”). 

 Administratorem danych osobowych a jest Anpatu sp. z o.oz siedzibą w Katowicach przy 
ul.Rolnej17/640-555Katowice. 

12. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane: - w celach organizacji i 
przeprowadzenia projektu, w tym w szczególności w celu weryfikacji spełnienia wymogów 
przewidzianych regulaminem 

13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 
udziału w projekcie. 



 

§5POSTANOWIENIAKOŃCOWE 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub przełożenia projektu lub 
zmiany postanowień niniejszego regulaminuz ważnych powodów organizacyjnych. 

15. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 1Organizator poinformuje o tym 
osoby zainteresowane-uczestników projektu. 
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