REGULAMIN AKCJI „odbierz 100zł na swój pierwszy zabieg”
1.Organizatorem akcji „odbierz 100zł na swój pierwszy zabieg” jest Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe ABACO Joanna Skuza z siedzibą ul. Olgierda 45, 81-534 Gdynia,
PL, NIP:PI-5552023562
2.Warunkiem otrzymania zniżki o wartości 100zł jest:
- akceptacja regulaminu
- podanie numeru telefonu
3. Kupon zniżkowy o wartości 100zł obowiązuje przy zakupieniu pojedynczej usługi o
wartości min. 180zł. Zniżka odejmowana jest od cen standardowych podanych w cenniku i
nie łączy się z innymi promocjami.
4. Ze zniżki można skorzystać na zabiegi w Instytucie Urody Abacosun w Gdyni z
wyłączeniem zabiegów fryzjerskich i u lekarza medycyny estetycznej.
5.Zniżka obowiązuje wyłącznie dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z usług w
Instytucie Urody Abacosun w Gdyni.
6. Kupon rabatowy ze zniżką 100zł dostępny jest w recepcji w Instytucie Urody Abacosun
w Gdyni
7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABACO zastrzega sobie prawo do zmian
regulaminu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym
momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail:
salon@abacosun.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ABACO Joanna Skuza z siedzibą ul. Olgierda 45, 81-534 Gdynia, PL, NIP:PI-5552023562,
e-mail: salon@abacosun.pl.
1.Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
3.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
4.Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt - na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych.
5.Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
6.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów
prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
7.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

