
Regulamin Kampanii Promocyjnej „Dla efektów tak wyjątkowych jak TY.”

(dalej zwany: „Regulaminem”)

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin  określa  warunki  realizacji  kampanii  promocyjnej  pod  nazwą  „Dla  efektów  tak
wyjątkowych jak TY.” (dalej zwanej: „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji  jest  Galderma Polska sp.  z  o.o. z  siedzibą w Warszawie (02-715),  ul.
Puławska 145, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS:  0000050060,  NIP:  9512024801,  REGON:  017382793,  posiadająca  kapitał  zakładowy
w wysokości 93.000,00 złotych (dalej zwana: „Organizatorem”). 

3. W  Promocji  może  wziąć  udział  każda  pełnoletnia  osoba  fizyczna  będąca  konsumentem  w
rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
z późn. zm.), spełniająca warunki określone w Regulaminie określone w §2 ust. 1 Regulaminu.

4. W Promocji  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  oraz  ich  małżonkowie,  wstępni,
zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. 

5. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  na warunkach określonych
w Regulaminie,  od  dnia  14.11.2022  r.  do  dnia  31.12.2022  r.  lub  do  momentu  wyczerpania
zapasów produktów objętych promocją, o których mowa w ust. 6 poniżej. 

6. Celem  Promocji  jest  umożliwienie  Adresatom  Promocji  zapoznania  się  z  produktami
kosmetycznymi marki Cetaphil: Cetaphil PS, o wartości netto: 60 zł oraz Cetaphil Bright Healthy
Radiance o wartości netto: 115 zł (dalej jako: „Produkty”). 

7. Regulamin jest  dostępny nieodpłatnie w gabinetach medycyny estetycznej biorących udział  w
Promocji oraz w siedzibie Organizatora. 

§2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest jednorazowe wykonanie dowolnego zabiegu medycyny
estetycznej, z wykorzystaniem preparatu Restylane lub Sculptra (dalej: „Zabieg”) w wybranym
gabinecie  biorącym  udział  w  Promocji  oraz  podanie  hasła  „GALDERMA” lekarzowi
wykonującemu Zabieg, po przeprowadzeniu Zabiegu. 

2. Lista gabinetów medycyny estetycznej biorących udział w Promocji jest dostępna pod adresem:
www.galdermaaesthetics.pl/medycyna-estetyczna. 



3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji lub rezygnacja z wzięcia w
niej udziału może nastąpić w każdym momencie jej trwania. 

4. Każdy Adresat Promocji  może wziąć udział  w Promocji  wyłącznie jeden raz w okresie trwania
Promocji. 

5. Wszelkie uwagi, pytania, zastrzeżenia czy reklamacje związane z funkcjonowaniem Promocji lub
uczestnictwem w niej, Adresaci Promocji powinni kierować do Organizatora mailowo na adres e-
mail:  info.poland@galderma.com lub  za  pośrednictwem  przedstawicieli  handlowych
Organizatora.

§3 Zasady Promocji

1. Adresat Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w §2 ust. 1 Regulaminu, w zależności od
indywidualnych potrzeb,  otrzyma od lekarza wykonującego Zabieg jeden z  dwóch Produktów
wskazanych w §1 ust. 6 Regulaminu, zgodnie z wyborem ww. lekarza. Produkt zostanie wydany
bezpośrednio po wykonaniu Zabiegu. 

2. Dostarczaniem Produktów na potrzeby Promocji zajmuje się Organizator. Wszelkie roszczenia lub
reklamacje  związane  z  otrzymanymi  Produktami,  Adresaci  Promocji  kierować  powinni  do
Organizatora, na zasadach ogólnych obowiązujących u Organizatora.

§4 Obowiązek informacyjny 

1. Lekarz  wykonujący  Zabieg  przekazuje  Organizatorowi  dane  osób,  którym  zostały  wydane
Produkty w ramach Promocji (imię i nazwisko), najpóźniej w dniu zakończenia Promocji, tj. do
dnia 31 grudnia 2022 r.,  na adres e-mail Organizatora: malgorzata.brodowicz@galderma.com.

2. Organizator nie zbiera żadnych innych niż wskazane w  ustępie powyżej  informacji dotyczących
Adresatów promocji, w tym w szczególności innych danych osobowych ani danych dotyczących
stanu zdrowia Adresatów Promocji, którym zostały wydane Produkty w ramach Promocji.

3. Organizator  tworzy  ewidencję  zawierającą  imiona  i  nazwiska  osób,  którym  zostały  wydane
Produkty w okresie trwania Promocji. 

§5 Ochrona danych osobowych

1. Administrator zbiera i  przetwarza dane osobowe Adresatów Promocji,  którym zostały wydane
Produkty  w  ramach  Promocji,  w  celu  realizacji  ciążących  na  nim  obowiązków  prawnych
wynikających  z  prawa  podatkowego  i  rachunkowego,  w  oparciu  o  art.  6  ust.  1  lit.  c)
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
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rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Galderma Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-715), ul. Puławska 145, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000050060, NIP: 9512024801, REGON: 017382793. 

3. Dane  osobowe  będą  zbierane  i  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  i  w  zakresie  wynikającym  z
Regulaminu,  w  zakresie  danych  identyfikujących  Adresata  Promocji,  któremu  został  wydany
Produkt w okresie trwania Promocji (imię i nazwisko). 

4. Adresaci  Promocji  mają  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  żądania  ich
sprostowania, poprawiania i żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych a  także prawo do wniesienia  skargi  do
organu ochrony danych osobowych.

5. Dane  będą  przetwarzane  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)  oraz  klauzulą
informacyjną udostępnianą Adresatom Promocji przed wydaniem Produktu.

6. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji,
gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Dane  osobowe  Adresatów  Promocji,  którym  zostały  wydane  Produkty  w  okresie  trwania
Promocji, będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, w zakresie
niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji. 

8. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w
razie  jakichkolwiek  innych  pytań  lub  żądań,  Adresat  Promocji  może  kontaktować  się  z
Administratorem pod adresem e-mail: info.poland@galderma.com (Organizator).

§6 Zakończenie Promocji i zmiany Regulaminu

1. Promocja zakończy się z dniem 31.12.2022 r.  lub z chwilą zakończenia zapasów Produktów, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Organizator może przedłużyć Promocję albo zakończyć ją w każdym
czasie,  w  szczególności  w  przypadku  braku  dostępności  Produktów,  zapewniając  odpowiedni
termin na realizację praw Adresatów Promocji, wynikających z Regulaminu.

3. W  przypadku  określonym  w  ust.  2  powyżej,  o  przedłużeniu  albo  zakończeniu  Promocji

3

mailto:info.poland@galderma.com


Organizator poinformuje Adresatów Promocji, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, poprzez
zamieszczenie ww. informacji w gabinetach medycyny estetycznej biorących udział w Promocji. 

4. Organizator  jest  uprawniony do zmiany Regulaminu,  przy  czym o każdej  zmianie  Regulaminu
Organizator poinformuje Adresatów Promocji, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, poprzez
zamieszczenie ww. informacji w gabinetach medycyny estetycznej biorących udział w Promocji.

5. Jakiekolwiek naruszenie przez Adresatów Promocji zasad Promocji określonych w Regulaminie,
złożenie fałszywych oświadczeń lub zaprzestanie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 ust.
1 Regulaminu, powoduje wykluczenie z Promocji i utratę przywilejów z nim związanych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,  mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego. 
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