
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY” 
1. Niniejszy Regulamin promocji „Black Friday” (zwany w dalszej części „Regulaminem”) 
określa  warunki oraz zasady organizacji przez Iwonę Gnach  
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Unident Union I&II Iwona Gnach z 
siedzibą we Wrocławiu (51 –601) przy al. J.  Kochanowskiego  20CD  (zwanej  w  dalszej  
części  Regulaminu  „Organizatorem”) promocyjnych warunków sprzedaży usług (zwanych 
w dalszej części Regulaminu „Promocją”) świadczonych w Klinice  
Unident Union, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez Organizatora. 
2. W ramach  Promocji  świadczone  będą  usługi wyszczególnione pod adresem  
www.unidentunion.pl (zwane w dalszej części Regulaminu „Usługami”). Usługi 
wykonywane będą wyłącznie w Klinice Unident Union we Wrocławiu przy al. 
J.Kochanowskiego 20CD. 
3. Promocja  trwa  od  dnia 13.11.2021 do  dnia 30.11.2021, co oznacza, że aby 
skorzystać z Promocji należy najpóźniej w dniu 28.11.2020 dokonać zamówienia  
Usługi. 
4. Zamówienia Usługi można dokonać poprzez: 
a. Instagram @unidenunion; 
b. Instagram @illustre_unidentunion; 
c.za pośrednictwem poczty e –mail, pisząc na adres: blackfriday@unidentunion.pl; 
d. za pośrdnictwem telefonu, pod numerem 
(+48) 71 372 03 52 , (+48) 71 372 03 32 , (+48) 71 328 12 12 
5. W celu skorzystania z Promocji należy: 
a.dokonać zamówienia Usługi w sposób wskazany w pkt. 5 powyżej Regulaminu; 
b.dokonać całości zapłaty za wybraną Promocję w terminie 4 dni roboczych, liczonych od 
daty złożenia zamówienia – termin 4 dni roboczych uważa się za zachowany w sytuacji, 
gdy w tym terminie obciążony  zostanie  rachunek  uczestnika  Promocji  kwotą  
stanowiącą  równowartości  zapłaty  za  
wybraną Usługę. W  celu  skorzystania  z  Promocji  powyższe warunki muszą zostać 
spełnione łącznie w  terminach zawartych w Regulaminie. 
6. Zapłaty za Promocję można dokonać w jednej z następujących form: 
a. wpłaty gotówkowej w kasie Kliniki Unident Union – al. J. Kochanowskiego 20CD; 
b. płatnością elektroniczną; 
c. przelewem na następujący rachunek bankowy: 24 1140 2017 0000 4102 1272 5018. 
7.Uczestnik, który skorzysta z Promocji otrzyma zniżkę w wysokości  
30% lub 40% lub 50% od cen katalogowych usług zamieszonych w cenniku na stronie 
internetowej www.unidentunion.pl 
8. Uczestnik, który skorzystał z Promocji zobowiązany jest do jej wykorzystania w terminie 
najpóźniej  do  dnia 28.02.2021 r. Przez  skorzystanie  z  Promocji  rozumie  się  
wykonanie  Usługi zakupionej w ramach Promocji. 
9.W  przypadku niezrealizowania Promocjiw  okresie,  o  którym mowa w  pkt.8  kwota 
uiszczona przez  uczestnika  na  zakup  Promocji  zostanie  zwrócona uczestnikowi  
poprzez  wydanie mu  Karty Podarunkowej o tożsamej wartości na zakup Usług 
świadczonych przez Organizatora w cenach obowiązujących w standardowym cenniku 
dostępnym pod adresem www.unidentunion.pl. Karta  
podarunkowa ważna jest bezterminowo. Karta Podarunkowa jest nieimienna i może 
zostać przekazana innej osobie. Organizator nie wymienia Karty Podarunkowej na środki 
pieniężne a w przypadku wyboru Usługi o wartości niższej niż wartość Karty 
Podarunkowej nie wydaje reszty.  
10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub 
rzeczowego w zamian za Promocję. 
11. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres Organizatora – al. 
Kochanowskiego 20 CD, 51- 501  Wrocław z dopiskiem „Black  Friday 
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”  bądź na adres email: blackfriday@unidentunion.pl w tytule emaila wpisując „Black 
Friday”,nie później niż w terminie 30 dni od  zakończenia okresu obowiązywania Promocji, 
o którym mowa w pkt. 3 powyżej (w  przypadku reklamacji przesłanej listem poleconym 
decydująca jest data stempla  pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie 
uniemożliwia dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub 
poza sądowego.  

12. Reklamacja  powinna  zawierać dane  osoby ją wnoszącej  (tj. imię i nazwisko oraz 
adres korespondencyjny – w  przypadku  reklamacji  listownej  lub  adres  e-mail),  
powód  reklamacji  oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  
13. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do 
Organizatora i powiadomi uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem 
poczty na adres podany w liście lub   za   pośrednictwem   e-maila   (w   zależności   
od   tego   w   jaki   sposób  reklamacja  wpłynęła  do Organizatora).  
14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora. 
15. 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, iż: 
a.Administratorem  danych  osobowychuczestnika  Promocji jest  Iwona  Gnach ,  
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: UNIDENT UNION I&II Iwona Gnach 
przy al.J.Kochanowskiego 20CD, 51 – 601 Wrocław, e-mail: biuro@unidentunion. 
pl; 
b.Dane osobowe uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu 
oraz adresu e-mail będą  przetwarzane  w  celu wykonania  Usługi  objętej  Promocją,  w  
tym ustalenia lub potwierdzenia  terminu  wizyty  lekarskiej  lub  wykonania  zabiegu  przez  
UNIDENT  UNION  I&II  Iwona Gnach przy ul. Kochanowskiego 20 lokal CD, 51 – 601 
Wrocław na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
c.Odbiorcą danych osobowych uczestnika Promocji mogą być podmioty wykonujące 
działalność leczniczą oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w 
szczególności biuro rachunkowe ITE FINANSE SP Z O O  01-217 WARSZAWA 
UL.KOLEJOWA 15/17 
d. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres świadczenia 
Usług przez Administratora, nie dłużej niż przez okres 10 lat.  
e.Uczestnik   Promocji   posiada prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przeważania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
f.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; 
g. Dane uczestnika Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w ty 
m również w formie profilowania. 
16.Regulamin dostępny jest na: www.unidentunion.pl 
17. Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2021r. 
 
 
 


