
Regulamin promocji "TESSLIFT" 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady promocji 

"TESSLIFT" (zwanej dalej: „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest MJ-Aesthetic siedzibą w Kamiennej Górze (ul. Parkowa 1 C, 58-

400 Kamienna Góra, NIP: 6141609657, REGON: 367383650 (zwana dalej: Organizatorem). 
3. Regulamin Promocji dostępny są za pośrednictwem strony internetowej www.mjaesthetic.pl, 

ogłoszenia dotyczące Promocji dostępne są na fanpage na Facebooku oraz na Instagramie. 
4. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

§2. Promocja 

1. Celem Promocji jest promowanie i reklamowanie zabiegu TESSLIFT. 

2. Promocja polega na prawie zakupu zabiegu „TESSLIFT”. Zakup zabiegu TESSLIFT i 

uregulowanie opłaty wskazanej w ust. 7 pkt 1 poniżej skutkuje zawarciem umowy o korzystanie 

z usługi MJ-Aesthetic na warunkach określonych w Regulaminie. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest:  

1) zakup zabiegu TESSLIFT w czasie trwania Promocji;  

2) uregulowanie opłaty wskazanej w ust. 7 pkt 1 poniżej. 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 10:00 i trwa do dnia 10.01.2023 r. do 

godziny 23:59. 

5. Promocja dotyczy wyłącznie zabiegu TESSLIFT i ważność zabiegu ustala się na:  

1) 3 miesiące od daty zakupu. 

6. Organizator ma prawo wcześniej zakończyć Promocję bez podania przyczyny. O zakończeniu 

Promocji Organizator powiadomi w trybie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu. Wcześniejsze 

zakończenie Promocji nie pozbawia Uczestników, którzy kupili zabieg TESSLIFT, prawa do 

korzystania z zabiegu przez okresy wskazane w § 2 ust. 5 pkt 1) i 2) Regulaminu. 

7. W trakcie Promocji zakup i korzystanie z zabiegu TESSLIFT odbywa się na następujących 

warunkach:  

1) opłata za zabieg TESSLIFT wynosi 3 000,00 PLN; 

2) warunkiem skorzystania z promocji będzie przeprowadzenie konsultacji medycznej u osoby 

wykonującej zabieg, cena konsultacji to 200 PLN; 

3) Organizator ustala pulę 10 promocyjnych zabiegów; Organizator poinformuje na swoich 

social mediach o wykorzystaniu puli zabiegów.  

2)   przystąpić do Promocji można w dniach od 28.12.2022 r. do 10.01.2023 r. do godziny 23:59;  

3)  zabieg TESSLIFT można kupić i opłacić w czasie trwania promocji w gabinecie MJ-

Aesthetic pod adresem wskazanym w §1 ust.2, po wcześniejszym ustaleniu z personelem dnia 

i godziny kupna zabiegu. 

8. Organizator ma prawo wypowiedzieć w trybie natychmiastowym zawartą w ramach Promocji 

umowę, w przypadku naruszenia Regulaminu przez osobę korzystającą z zabiegu TESSLIFT. 

§3. Uczestnicy 

Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: Uczestnikiem) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 

lat. 

 

§4. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 

http://www.mjaesthetic.pl/


dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” 

informujemy, iż: 

1) Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych Uczestnika, obejmujących dane podane podczas konsultacji kosmetologicznej, 

2) administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, 

3) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do jego danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach 

przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym lub osobiście na 

adres Organizatora, 

4) Uczestnik promocji posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących 

narusza przepisy RODO, 

5) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu 

wzięcia udziału w Promocji, 

6) dane uczestnika Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Uwagi związane z funkcjonowaniem Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać przesyłając 

zgłoszenie reklamacyjne poprzez wiadomość Messenger na fanpage na Facebooku. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby ją wnoszącej (tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail), 

powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich 

otrzymania. Odpowiedź na zgłoszenie będzie przesłana na adres mailowy wskazany 

w zgłoszeniu. 

4. Zgłoszenia niejasne i nieprecyzyjnie sformułowane Organizator pozostawi bez rozpoznania.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę przeprowadzenia Promocji. Wszelkie 

materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2022 r. 

 

 

 

 

 


